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53112303: สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
ค าส าคัญ: ความเป็นไปได้ / การจัดการแหล่งท่องเที่ยว / โบราณสถานพระจุฑาธุชราชฐาน  
 จักรพันธ์ ผาสิกา: ความเป็นไปได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐาน อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.รัศม ีชูทรงเดช. 309 หน้า.  
 

 การศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตพระจุฑา
ธุชราชฐาน อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ในระหว่าง พ.ศ. 2533-2557 2) ประเมินปัญหาการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา และ 3) เสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
ในเขตพระจุฑาธุชราชฐานด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษานี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์         
เชิงลึกจากกลุ่มผู้รู้ ได้แก่ กลุ่มกรมศิลปากร กลุ่มจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคภาคีท้องถิ่น 
จ านวน 34  คน และส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการ 
จ านวน 400 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS   
 ผลการศึกษา พบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิทธิ์จากกรมธนารักษ์ให้ใช้พระจุฑา
ธุชราชฐานเป็นพ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และใน พ.ศ. 2533 กรมศิลปากรได้ประกาศ          
ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน หลังจากนั้นระหว่าง พ.ศ. 2545-2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ
กรมศิลปากรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี เพราะยังคงปรากฏ
หลักฐานทางสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 และยังได้มีการจัดจ้างบุคลากรเพ่ือดูแลรักษาและจัดเตรียม  
การบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมจวบจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากพระจุฑา
ธุชราชฐานเป็นพ้ืนที่ส าหรับการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงส่งผล
ท าให้พระจุฑาธุชราชฐานไม่สามารถจัดการและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้    
 ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
เนื่องจากเป็นพ้ืนทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านโบราณสถานสู่สาธารณะให้มากข้ึน สร้างความร่วมมือกับ
ภาคภาคีท้องถิ่นในการจัดการและพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน เช่น การขับเคลื่อนกิจกรรมฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์โบราณสถาน และ 2) การจัดการด้านภูมิทัศน์ควรด าเนินการร่วมกับส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
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53112303: MAJOR: CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT  
KEY WORD: POSSIBILITY / TOURIST SITES MANAGEMENT / CHUDHADHUJ RAJTHAN PALACE 
 JAKKRAPAN PASIKA: POSSIBILITY STUDY OF HERITAGE SITES IN CHUDHADHUJ 
RAJTHAN PALACE, SICHANG ISLAND, CHON BURI PROVINCE. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. RASMI 
SHOOCONGDEJ, Ph.D. 309 pp.  
 

 The purposes of Possibility Study of Heritage Sites in the Chudhadhuj Rajthan Palace, 
Sichang Island, Chonburi Province are 1) to study and collect the data on the management of 
the Chudhadhuj Rajthan tourist sites during 2533-2557 B.E., 2) to evaluate the problems of 
the Chudhadhuj Rajthan palace tourist sites, and 3) to suggest the guidelines and sustainability for 
improving and managing the Chudhadhuj Rajthan palace. The research methodology used in this 
study include qualitative research and quantitative research. The sample of qualitative research 
composes of related 34 informants towards in-depth interviews among a group of people from the 
Fine Arts Department, Chulalongkorn University and local party.  In a mean time, the quantitative 
research is distinguished with the population sample of 400 towards questionnaires and the data is 
classified and analyzed by SPSS program.   
 The result of this study discovered that the Chudhadhuj Rajthan palace has been 
registered as archaeological site since 2533 B.E. and Chulalongkorn University received a grant 
simultaneously from the Treasury Department to use the Chudhadhuj Rajthan palace as education 
area. During 2545-2547 B.E., Chulalongkorn University and Fine Arts Department renovated the 
building as a learning center for history and archeology because  the palace still has many 
unidentified architectural remains built in Reign of the Rama IV,  and Chulalongkorn University still 
hires staff to maintenance and take cares of basic service for visitors. However, the Chudhadhuj 
Rajthan palace is educational area of Chulalongkorn University which could not be managed and 
developed for the tourist attractions. 
 The suggestions of this study of are 1) Chulalongkorn University should promote and 
educate the tourist attractions to public under supervision of the university incooperating with the local 
parties to restore and conserve the historic monuments, and 2) The management of the landscape 
should be conducted with the Fifth Regional Office of Fine Arts Department, Prachinburi province 
in order to develop to be a sustainable attraction for historical touristism.      
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจากรองศาสตราจารย์  
ดร.รัศมี ชูทรงเดช ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย รวมทั้ง อาจารย์ ดร.อภิญญา อรุณนภาพร ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
รองศาสตราจารย์ ชนัญ วงษ์วิภาค กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา
ของอาจารย์ทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูง  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และคณาจารย์
คณะโบราณคดีทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง
แก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร ผลงานวิจัย  วิทยานิพนธ์ทุกเล่ม และ
ขอขอบพระคุณบุคคลที่ได้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอบคุณแรงสนับสนุน ความช่วยเหลือ จาก พี่ๆ เพ่ือนๆ น้องๆ ชาวหลักสูตรการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ให้ค าแนะน าและก าลังใจตลอดมา 
 ขอขอบคุณทุกค าถามท่ีคอยถามเสมอว่า จบหรือยัง จบเมื่อไหร่? 
 คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 
พ่ีสาว พ่ีชาย อันเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ผู้วิจัยขอกราบลงแทบเท้า และขอขอบพระคุณในความรัก อันยิ่งใหญ่
ทีใ่ห้การสนับสนุนทั้งก าลังทรัพย์และเป็นก าลังใจให้ทุกครั้ง ทุกเรื่อง เป็นอย่างดียิ่งเสมอมา 
 หากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอน้อมรับไว้
แต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยคาดหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยส าหรับ 
หน่วยงานผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามประสงค์ 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณพระคุณพลังอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระศรีอริยเมตไตรย และ
ท่านเมชุซามะ รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ปกปัก คุ้มครอง รักษา  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 ระหว่าง พ.ศ. 2520-2524 มาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การท่องเที่ยวในประเทศไทย
มีการขยายตัวสูงขึ้นและกลายเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และรวมถึงการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ที่น ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ส่งผล
ต่อการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคม การค้า และ 
การลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีบทบาทส าคัญใน
การสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2556: 1) และในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในประเทศเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศให้เข้า
มาเยือน ดังนั้นการจัดการแหล่งท่องเที่ยวควรต้องมีวิธีการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ในการด าเนินการ
จัดการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยวในบริบทพ้ืนที่นั้นๆ 
 เกาะสีชัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
เป็นเกาะกลางทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามที่ประกอบไปด้วยภูเขาและทะเล และบรรยากาศอันเงียบสงบ 
รวมทั้งหมู่เกาะบริวารน้อยใหญ่ที่อยู่รายรอบ นอกจากนี้เกาะสีชังยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรม อาทิ โบราณสถาน ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
ชุมชนเก่าแก ่วิถีชีวิตชาวประมง ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาได้อย่างสมบูรณ์ รวมไปถึง
การด าเนินชีวิตของผู้คนที่รักษาสภาพธรรมชาติของระบบนิเวศเดิมแบบเรียบง่ายและพอเพียง กลมกลืน
กับสภาพพ้ืนที่ของเกาะสีชังและนิเวศวัฒนธรรมควบคู่กับความสวยงามของภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ 
หาดทรายขาวท้องทะเลสีคราม ปะการังใต้น้ า ฯลฯ นับได้ว่าทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่บนเกาะสีชังนี้
เปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามของจังหวัดชลบุรีที่ทรงคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์ อีกทั้งสามารถ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างด ี
 พระจุฑาธุชราชฐาน เป็นโบราณสถานที่มีตั้งอยู่บนเกาะสีชังซึ่งมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ส าคัญในระดับชาติโดยสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เพ่ือใช้เป็น
สถานที่แปรพระราชฐานของพระองค์ รวมทั้งพระราชโอรสและพระราชเทวีหลายพระองค์ โดยพระราชทาน
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ชื่อพระราชฐานตามพระนามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์
อินทราชัย เพราะมีประสูติกาลที่พระราชฐานแห่งนี้ พระราชฐานแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้
ของเกาะสีชัง บริเวณแหลมวัง มีเนื้อที่ประมาณ 236 ไร่ มีสภาพธรรมชาติที่งดงาม ด้านหน้าของ
พระราชฐานติดทะเล ในอดีตประกอบด้วย พระที่นั่ง 4 องค์ พระต าหนัก 15 ต าหนัก ศาลาพักผ่อน 
สวน บ่อน้ า ผา ถ้ า สระน้ า ทางเดิน บันได ฯลฯ (จามรี อาระยานิมิตสกุล และคณะ, 2548) เมื่อคราว
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับที่เกาะสีชังครั้งที่ 4 ได้ตัดสินพระทัยอันเป็น
เกียรติประวัติที่ประวัติศาสตร์ต้องบันทึกเกี่ยวกับเกาะสีชังว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ดังกระแสพระราชด ารัสข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า พระราชฐานบนเกาะสีชังแห่งนี้มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง นับว่าเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งเดียว            
ในประเทศไทยที่สร้างอยู่บนเกาะกลางทะเล เป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูาจุฑาธุช
ธราดิลกฯ พร้อมทั้งเป็นสถานที่ประทับพักผ่อนและพักฟ้ืนของพระมหากษัตริย์และเจ้าฟูาหลายพระองค์ 
ดังนั้น พระจุฑาธุชราชฐานจึงเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่า ตามที่กรมศิลปากร, กระทรวงศึกษาธิการ 
(2538: 20-23) ระบุไว้ว่า มรดกทรัพยากรวัฒนธรรมล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งทาง  ด้านเอกลักษณ์ คุณค่า
ทางวิชาการ คุณค่าความหายาก คุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าการใช้สอย คุณค่าทางการศึกษา และคุณค่า
ทางสังคม ฯลฯ 
 ใน พ.ศ. 2436 เกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 การก่อสร้างพระที่นั่งและต าหนักต่างๆ จึงหยุดชะงักลง 
จากนั้นพระองค์โปรดให้รื้อถอนพระที่นั่งและต าหนักบางส่วนไปสร้างไว้ที่อ่ืน เช่น พระที่นั่งมันธาตุ
รัตนโรจน์ ซึ่งเป็นพระที่นั่งเครื่องไม้สักทอง 3 ชั้น โปรดให้เชิญมาสร้างขึ้นใหม่ใกล้พระที่นั่งอัมพรสถาน 
ในพระราชวังดุสิต เมื่อ พ.ศ. 2443 พระราชทานนามใหม่ว่า พระที่นั่งวิมานเมฆ หลังจากเหตุการณ์ ร.ศ. 112 
พระจุฑาธุชราชฐานจึงไม่ได้เป็นพระราชวังในการเสด็จแปรพระราชฐานตั้งแต่นั้นมา 

               ...ที่เกาะสีชังนี้เป็นที่อากาศดี มีภูมิสถาน เป็นที่สบายสมควรจะตั้งพระราชฐาน               
ให้ม่ันคงเป็นที่ประทับในฤดูร้อน แลต่อไปภายหน้า การค้าขายเจริญขึ้นที่เกาะนี้จะต้องเป็นที่ส าคัญ
แห่งหนึ่งของสยาม เพราะเป็นท่าเรือใหญ่ได้อาไศรยจอดเรือรับสินค้า พระราชฐานที่เกาะนี้    
ย่อมจะต้องเป็นพระราชฐานส าคัญแห่งหนึ่งเหมือนดังว่าเป็นพระนครที่สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินเสร็จ
พระราชด าเนินมาประทับเจริญพระราชอิริยาบถในฤดูร้อน ไม่เป็นที่ควรรังเกียจอันใด ในการที่
จะประสูติในเกาะนี้เลย เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอประสูติแล้ว ก็จะพระราชทานพระราชฐานนี้         
ให้ต้องกับพระนามแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนั้น ให้ปรากฏไว้สืบไป ภายน่าด้วย... (กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 5 ยธ.8.1/35 อ้างถึงใน คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว, 2544: 69)                                                                                                       
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 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง พ.ศ. 2520 พระจุฑาธุช
ราชฐาน กลายเป็นสถานที่ราชการ และเป็นสถานีล าเลียงเสบียงของทหารญี่ปุุนเมื่อสงครามมหาเอเชีย
บูรพา ส่งผลให้สิ่งก่อสร้าง อาคารสถานทีท่รุดโทรมจากการใช้งานและจากภัยธรรมชาติ (บัณฑิต จุลาสัย, 
2549: 6) จากนั้นใน พ.ศ. 2521 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิทธิ์ใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์ 
เพ่ือเป็นสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต และท าหน้าที่ดูแลรักษาไปในคราวเดียวกัน 
 ต่อมาใน พ.ศ. 2532 เกิดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) 
ซ่ึงรัฐบาลในขณะนั้นประกาศให้เกาะสีชังเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ส่งผลให้มีการศึกษาและ
วางแผนพัฒนาพ้ืนที่พระจุฑาธุชราชฐานขึ้น น าไปสู่การประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน พ.ศ. 2533 
จากนั้นกรมศิลปากรด าเนินงานบูรณะซ่อมแซมอาคารต่างๆ แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2539 ต่อมา พ.ศ. 2546 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยร่วมกับกรมศิลปากรด าเนินการบูรณะซ่อมแซมเพ่ิมเติม โดยจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์
พระจุฑาธุชราชฐานจึงสามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าศึกษาประวัติศาสตร์และร่องรอยสถาปัตยกรรม
ที่ยังคงเหลืออยู่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา   
 ปัจจุบันพระจุฑาธุชราชฐานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งบนเกาะสีชังที่นักท่องเที่ยว
นิยมและให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมจ านวนมากและเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ในขณะเดียวกันยังประสบปัญหา
ในการจัดการหลายด้าน ดังที่ กรรชิต จิตระทาน ผู้อ านวยการส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันดี รักชาติ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้ให้สัมภาษณ์
สอดคล้องกันว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการสัมภาษณ์ประชาชนภาคท้องถิ่นในประเด็นการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในเขต
พระจุฑาธชราชฐาน พบว่า คนท้องถิ่นบนเกาะสีชังเป็นห่วงทรัพยากรวัฒนธรรมและธรรมชาติดั่งเดิม
จะไม่ได้รับการอนุรักษ์ปูองกัน อาจลดทอนคุณค่าและความส าคัญ หากไม่ค านึงถึงการอนุรักษ์และ
พัฒนาให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังที่ แสวง เพียรทอง อดีตก านันและชมรมอนุรักษ์เกาะสีชัง และ
สมพงษ์ ผ่องใส คนท้องถิ่นเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาว่า:  

              …การวางแผนกับสถานการณ์ความเป็นจริงไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้  โดยเฉพาะ
อาคารบริการไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง นิทรรศการภายในอาคาร         
ไม่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว ในแต่ละปีใช้งบประมาณดูแลรักษาอาคารสถานที่จ านวนมาก 
พนักงานดูแลความสะอาดไม่เพียงพอและขาดงบประมาณจัดจ้างเพิ่ม สิ่งอ านวยความสะดวก       
ไม่เพียงพอต่อการรองรับท่องเที่ยว ปัญหาขยะสะสม/ความสะอาด นักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการพระจุฑาธุชราชฐานมีความคิดเห็น
ไม่ตรงกัน และหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซงการท างาน ตลอดจนไม่ได้รับความร่วมมือ 
จากภาคภาคีท้องถิ่น ฯลฯ… (กรรชิต จิตระทาน, 2555; วันดี รักชาติ, 2555) 
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 สอดคล้องกับ ยุทธ ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาลต าบนเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์อย่างตรงไป 
ตรงมาว่า:   

 
 
 
 

 

 
 

 
 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตระหนักว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐานอาจเกิดความขัดแย้งเพ่ิมขึ้นต่อไปในอนาคต และอาจส่งผลให้ทรัพยากรวัฒนธรรม/มรดกวัฒนธรรม
อันทรงคุณค่าแห่งนี้ ถูกปล่อยปละละเลยหรือท าให้ลดทอนคุณค่า ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา         
การจัดการการด าเนินการของพระจุฑาธุชราชฐานและปัญหาของการจัดการพระจุฑาธุชราชฐาน  
ในช่วงเวลาผ่านมา ซึ่งกระบวนการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเสนอแนวทางการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐานให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาร่วมกัน
และเกิดความคิดเห็นสอดคล้องกัน จากนั้นน าเอาผลการศึกษาในครั้งนี้ไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงเป็น
รูปธรรมต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมให้ชุมชนท้องถิ่นเกาะสีชังยังคงหวงแหนทรัพยากรวัฒนธรรม/มรดกวัฒนธรรมที่ดีงามของตนไว้
สืบเนื่องอย่างมีศักดิ์ศรี 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ในระหว่าง 
พ.ศ. 2533-2557 
 2. ประเมินปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา 
 3. เสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐานด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสมและยั่งยืน 

           ...การจัดการพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมานั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่เคยสอบถาม
ความคิดเห็นและความต้องการของคนท้องถิ่น ขณะเดียวกัน มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
จ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่หน่วยงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลับไม่ค านึงถึงขีดจ ากัดในการรองรับของสภาพ
พื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน มีสภาพแวดล้อมที่คงความบริสุทธิ์มีความ
เปาะบางต่อการเปลี่ยนแปลงและยังคงมีอัตลักษณ์ทางภูมิทัศน์ที่เด่นชัด... (แสวง เพียรทอง, 2555)  

             …การจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา คนท้องถิ่นไม่ได้มี
ส่วนร่วม เพราะหน่วยงานภาครัฐฯ ไม่ให้ความส าคัญกับคนท้องถิ่น ดังนั้น จึงอาจส่งผลให้ผูกพัน
กับมรดกวัฒนธรรมแห่งนี้น้อยลง... (สมพงษ์ ผ่องใส, 2556) 

 

           …จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากร ไม่เปิดโอกาสให้ภาคภาคีท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
จัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เพราะไม่ให้ความส าคัญกับท้องถิ่น 
ขณะเดียวกัน ยังมีปัญหาระหว่างส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกัน ดังนั้น ภาคภาคี
ท้องถิ่นเกาะสีชังจึงไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ... (ยุทธ ธนเศรษฐ, 2556)    
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ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา ขอบเขต
ด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านเวลา ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา คือ พระจุฑาธุชราชฐาน ต้ังอยู่บริเวณแหลมวัง หมู่ 3 ต าบล 
ท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พระราชวังโบราณ ขนาดพ้ืนที่ 190 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา 
โดยท าศึกษาวิจัยเฉพาะส่วนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพระราชฐานเป็นโบราณสถาน เล่ม 107 ตอน 113 
เมื่อ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ซ่ึงไม่รวมถึงพ้ืนที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล      
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งจากเอกสาร (Documentary Study) 
และจากข้อมูลภาคสนาม (Field Research) โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาสาระส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดการท่องเที่ยววัฒนธรรม แนวคิดแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรม และแนวคิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 
 2.2 ศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
ในระหว่าง พ.ศ. 2533-2557 
 2.3 ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีต่อ
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน  
 2.4 ประเมินปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
ทีผ่่านมา 
 2.5 เสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐานด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืน 
 3. ขอบเขตด้านเวลา คือ ในระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2557 เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
พระจุฑาธุชราชฐานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตพระจุฑาธุชราชฐานและสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเมื่อ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน มีจ านวนนักท่องท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นทุกปี แต่ยังคงมีปัญหา
หลายด้าน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการทบทวนการด าเนินการที่ผ่านมาว่ามีการจัดการอย่างไร และเกิดปัญหา
อย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนวทางการจัดการด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้งตอบสนอง
กับสถานการณ์การท่องเที่ยวต่อไป 
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ประโยชน์จากการศึกษา 
 1. ท าให้ทราบข้อมูลการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ในระหว่าง พ.ศ.
2533-2557 
 2. ได้รับรู้ รับทราบความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)        
ทีม่ีต่อการจัดการแหล่งท่องวัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน  
 3. สามารถก าหนดแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืน ให้หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าเอาผลการศึกษาไปพิจารณา
ร่วมกันแล้วปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกัน ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถ
เป็นแบบอย่างให้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้น าเอาไปปรับประยุกต์ใช้จริงต่อไป    
     
กรอบแนวคิดวิเคราะห์ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ืออธิบายให้เห็นภาพรวม
ของกระบวนการศึกษาแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน โดยครอบคลุม
มิติต่างๆ ดังแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

กลุ่มผู้รับบริการ 
ภาคประชาชน 

 

กลุ่มผู้รู้ 
หน่วยงานภาครัฐฯ 

แนวคิดในการศึกษาวิจัย 
  1.  แนวคิดการท่องเที่ยววัฒนธรรม  
  2. แนวคิดแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม  
  3. แนวคิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 

 

การท่องเท่ียว 
 

 

เสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 

 

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับผิดชอบโดยตรง 
1. กรมศิลปากร  
2. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในระดับท้องถิ่น 
3. เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 
4. ที่ว่าการอ าเภอเกาสีชัง 
5. กลุ่มตัวแทนภาคประชาชน
ท้องถิ่นเกาะสีชัง ฯลฯ 

 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 
1. คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 
2. นักท่องเที่ยวทั่วไป 
 

 

รูปแบบการจัดการ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

ในฐานะหน่วยงานท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องภาคภาค ี

 

 

ความคิดเห็น/ความต้องการ 

พระจุฑาธุชราชฐาน 
แหล่งท่องเทียววัฒนธรรม 

(มรดก/ทรัพยากรวัฒนธรรม) 

 
 

 

1. การด าเนินการที่ผ่านมา 
2. ปัญหาการจดัการ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาในบทนี้ เป็นการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยการศึกษา
ค๎นคว๎าข๎อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) ได๎แกํ ต ารา เอกสารวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ 
ผลงานวิจัย และสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) แล๎วสังเคราะห์เป็นหลักการแนวคิด ทฤษฎี เพ่ือน ามา
ปรับประยุกต์ใช๎เป็นกรอบแนวทางในการศึกษา ผู๎วิจัยแบํงประเด็นการศึกษาออกเป็น 4 หัวข๎อ ดังนี้ 
 1. แนวคิดการทํองเที่ยววัฒนธรรม 
 2. แนวคิดแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม 
  3. แนวคิดการจัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม 
  4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
  
แนวคิดการท่องเที่ยววัฒนธรรม 
 โดยทั่วไป ค าวํา การท่องเที่ยว (Tourism) การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) ได๎ให๎
ความหมายวํา เป็นกิจกรรมที่ส าคัญของมนุษย์ที่ต๎องการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ งที่
ไมํใชํบ๎านของตนเอง เป็นการชั่วคราว เดินทางด๎วยความสมัครใจเพ่ือตอบสนองความอยากรู๎ อยากเห็น และ
มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่ตํางกัน เชํน พักผํอน เพลิดเพลิน เริงรมย์ สนุกสนาน ประชุมสัมมนา 
แสวงหาความรู๎และประสบการณ์ความแปลกใหมํ เพ่ือการกีฬา ตลอดจนการเยี่ยมญาติพ่ีน๎อง แตํไมํใช๎
เพ่ือเป็นการประกอบอาชีพหรือแสวงหารายได๎ ทั้งนี้ ผู๎ที่เดินทาง มี 2 ลักษณะ คือ ผู๎เดินทางหรือนักทํองเที่ยว
ที่พักค๎างคืน (Tourists) ได๎แกํ ผู๎ที่พักอยูํในสถานที่ที่ปลายทาง 24 ชั่วโมงขึ้นไป และผู๎เดินทางที่ไมํค๎างคืน 
(Excursionists) ได๎แกํ ผู๎ที่เดินทางที่มาเยือนชั่วคราวและอยูํในประเทศ แหลํงหรือพ้ืนที่ สถานที่ปลายทาง
น๎อยกวํา 24 ชั่วโมง 
 ในขณะที่ การทํองเที่ยววัฒนธรรม (Cultural Tourism) หมายถึง การเดินทางทํองเที่ยว 
เพ่ือการเรียนรู๎ผู๎อ่ืนและย๎อนกลับมามองตนเอง อยํางเข๎าใจความเกี่ยวพันของสรรพสิ่งในโลกที่ไมํ
สามารถแยกออกจากกันได๎ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2540: 10) และเป็นการเดินทางไปทํองเที่ยวยังแหลํง
ที่มนุษย์สร๎างขึ้น เพ่ือความสนุก เพลิดเพลิน และได๎รับความรู๎จากการทํองเที่ยว ท าให๎มีประสบการณ์ใหมํๆ 
เพ่ิมขึ้น ตลอดจนมีจิตส านึกตํอการรักษาสภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรม โดยชุมชนท๎องถิ่นมีสํวนรํวม 
ในกระบวนการจัดการทํองเที่ยว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 283) ขณะเดียวกัน ยังเป็นการทํองเที่ยว
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เพ่ือชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เชํน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี ปราสาท พระราชวัง วัด 
วิถีการด าเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง โดยผู๎ทํองเที่ยวได๎รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมอง
ความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถํายทอดมาถึงคนรุํนปัจจุบันผํานสิ่งเหลํานี้ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสภาวะแวดล๎อม, 2549: 1) อยํางไรก็ตาม บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 
(2548: 286) ได๎จ าแนกการทํองเที่ยววัฒนธรรมไว๎ 4 ประการ คือ 
 1. เป็นการทํองเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความส าคัญและคุณคําของ
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหลํงทํองเที่ยว เพ่ือเป็นข๎อมูลให๎แกํ  
นักทํองเที่ยวในการเพ่ิมคุณคําของประสบการณ์ในการเข๎าชม ในขณะเดียวกันกํอให๎เกิดความภาคภูมิใจ
ในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท๎องถิ่น 

2. เป็นการทํองเที่ยวที่มีการปลูกฝังสร๎างจิตส านึกของคนในชุมชนท๎องถิ่นให๎เกิดความรัก 
หวงแหน รักษา และดึงชุมชนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนด๎วย และ
ได๎รับประโยชน์ตอบแทนจากการทํองเที่ยวในรูปแบบตํางๆ  
 3. เป็นการทํองเที่ยวที่มีการให๎ความรู๎แกํนักทํองเที่ยว เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจวัฒนธรรม และได๎รับ 
ความเพลิดเพลิน พร๎อมทั้งสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม 
 4. เป็นการทํองเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของชุมชนอ่ืนและเคารพในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี 
และผู๎คนของตนเองด๎วย 
 กลําวโดยสรุป การท่องเที่ยววัฒนธรรม เป็นการเดินทางของผู๎คน กลุํมคนจากสถานที่
อยูํประจ า มุํงเดินทางไปยังท๎องถิ่นอ่ืน เพ่ือแสวงหาประสบการณ์ใหมํหรือต๎องการเรียนรู๎ สัมผัส ชื่นชม
ในแหลํงมรดกวัฒนธรรม/ทรัพยากรวัฒนธรรม เชํน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ีกิจกรรม ศิลปะทุกแขนง ตลอดจนทุกสิ่งทุกอยํางที่มนุษย์สร๎างขึ้น คิดขึ้น ในอดีต เป็นมรดก
ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ซึ่งสิ่งตํางๆ เหลํานี้ เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นสิ่งที่ชํวยกระตุ๎นให๎เกิดการเดินทาง
ทํองเที่ยว ในขณะที่หลังจากการเที่ยวชมแล๎วนักทํองเที่ยว ประเทืองปัญญา ได๎รับความรู๎ สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน แล๎วน าไปสูํการเพ่ิมพูนประสบการณ์ใหมํๆ   
 จากแนวคิดการทํองเที่ยววัฒนธรรม สามารถน าไปเป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการท าความ
เข๎าใจโบราณสถานพระจุฑาธุชราชฐานในคุณลักษณะที่เกี่ยวข๎องกับแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรมที่มี
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ควรคําแกํการเดินทางเข๎ามาศึกษาและด๎วยศักยภาพทางด๎านสภาพแวดล๎อม
ทางธรรมชาติ สามารถสร๎างความนําสนใจและดึงดูดความสนใจของนักทํองเที่ยว อีกทั้งสามารถสร๎าง
กระบวนการจัดการแหลํงเรียนรู๎เรื่องราวประวัติศาสตร์ให๎นักทํองเที่ยวเกิดส านึกอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
เพ่ือมาย๎อนมองตัวเองในปัจจุบันแล๎วยิ่งท าให๎การเดินทางทํองเที่ยวเป็นการสร๎างสมประสบการณ์การเรียนรู๎
ที่มีจิตส านึกตระหนักถึงคุณคําและความส าคัญตํอทรัพยากรทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
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แนวคิดแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 
 1. ความหมาย แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม มีที่มาจาก 2 ค ารวมกัน ดังนี้ 
 ค าวํา แหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
และสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นทั้งที่อยูํในลักษณะเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได๎และนามธรรมที่ไมํสามารถ
สัมผัสได๎ มนุษย์น ามาใช๎เพ่ือเป็นสินค๎าทางการทํองเที่ยวหรือเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการทํองเที่ยวให๎
นักทํองเที่ยวเข๎ามาเยี่ยมชม จึงกลําวได๎อีกวํา เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางทํองเที่ยวของมนุษย์ 
ที่ถือวําเป็นมรดกอันทรงคุณคําของประเทศ (วรรณา ศิลปะอาชา , 2545: 5; บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 
2549: 2) 
 ในขณะที่ ค าวํา วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ท าขึ้น สร๎างขึ้น คิดขึ้น เพ่ือใช๎ในการ
ด ารงอยูํสืบทอด และพัฒนาสังคม รวมทั้งการแสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคมมนุษย์ เป็นประโยชน์
ทั้งทางกายและประโยชน์ทางจิตใจ (ชนัญ วงษ์วิภาค และคณะ, 2547) สอดคล๎องกับการแบํงวัฒนธรรม
ออกเป็น 2 สํวน คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ คือ ผลผลิตที่มนุษย์สร๎างสรรค์ขึ้นเป็นรูปธรรม เชํน ศิลปะ
โบราณวัตถุ โบราณสถาน ตลอดจนการสร๎างบ๎านแปรงเมืองตํางๆ และวัฒนธรรมทางจิตใจ คือ นามธรรม 
เป็นการแสดงผํานทางด๎านจริยธรรม ความรู๎สึกนึกคิด เชํน ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา การปกครอง ฯลฯ (นิคม มูสิกะคามะ, ผู๎เรียบเรียง, 2542: 2) 
 อยํางไรก็ตาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสภาวะแวดล๎อม (2549: 1) และ
ศูนย์เพ่ือการวางแผนการทํองเที่ยวและการแก๎ไขปัญหาความยากจนแหงํเอเชีย (2549: 56) ได๎ให๎ความหมาย 
ค าวํา แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ไว๎สอดคล๎องกันที่วํา เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีคุณคําทางศิลปะ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่บรรพบุรุษสร๎างสม ถํายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา เชํน ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยูํ
ของผู๎คน การแสดงศิลปวัฒนธรรมสินค๎าพ้ืนเมือง ภาษา การแตํงกาย ชนเผํา ขนบประเพณี ศิลปะ
สถาปัตยกรรม ดนตรี การเต๎นร า ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ยังปรากฏชัดในรูปแบบของการกํอสร๎าง 
เชํน โบราณสถาน สถานที่ค๎นพบวัตถุโบราณหรือสถานที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ความเป็นเอกลักษณ์ของทรัพยากร สิ่งตํางๆ เหลํานี้ เป็นตัวก าหนดความดึงดูดใจทางการทํองเที่ยวที่ส าคัญ
ของแตํละประเทศ 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยสามารถแบํงประเภทของแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรมออก 
เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 
 ก. ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนา หมายถึง ทรัพยากรทํองเที่ยว 
ทีม่นุษย์ได๎สร๎างขึ้นตามประโยชน์ของมนุษย์เอง ทั้งเป็นมรดกในอดีตและสร๎างเสริมในปัจจุบัน เป็นสิ่งแสดง
ถึงอารยธรรมและความเจริญก๎าวหน๎าของท๎องถิ่นสมัยโบราณและเหลือเป็นมรดกตกทอดมายังชนรุํนหลัง
มีผลดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวไปเยือนพ้ืนที่นั้นๆ  
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 ข. ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม หมายถึง ทรัพยากรทํองเที่ยวที่มนุษย์
สร๎างขึ้นในรูปแบบของการด าเนินชีวิตของผู๎คนในสังคมแตํละกลุํมชนมีความแตกตํางกันไปตาม
สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ โดยยึดถือปฏิบัติสืบทอดตํอกันมา ตลอดจนกิจกรรมตํางๆ ของสังคมที่มีผล 
ตํอการดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเดินทางไปเยือน 
 2. คุณค่าและความส าคัญ แหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม/มรดก
วัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได๎สร๎างขึ้นเป็นมรดกตกทอดมายังคนรุํนหลัง เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสังคมชุมชนและบํงชี้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ประเทศชาติ รวมทั้งสะท๎อนให๎
เห็นถึงพัฒนาการของการด ารงอยูํของสังคมนั้นๆ ซึ่งสามารถจ าแนกคุณคําและความส าคัญในแตํละ
ประเด็น ดังนี้ 
 2.1 คุณคํามรดกทางวัฒนธรรม ณ ที่นี้ ไมํได๎เป็นคุณคําเชิงมูลคํา แตํเป็นคุณคําในแงํของ
เกณฑ์การประเมินพิจารณาตัดสินส าหรับการปกปูอง คุ๎มครอง อนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรม/มรดก
วัฒนธรรมนั้นๆ ดังที่ กรมศิลปากร, กระทรวงศึกษาธิการ (2538: 20-23) ระบุไว๎ในแตํละประเด็น ดังนี้ 
 คุณคําทางวัฒนธรรม (Cultural Value) 
 2.1.1 คุณคําท่ีเป็นเอกลักษณ์ (Identity Values) 
 2.1.2 คุณคําทางศิลปกรรมที่เกี่ยวข๎องหรือคุณคําทางวิชาการ (Relative artistic or 
Technical Values) 
 2.1.3 คุณคําของความหายาก (Rarity Values) 
 คุณคําทางสังคมเศรษฐกิจรํวมสมัย (Socio-economic value) 
 2.1.4 คุณคําทางเศรษฐกิจ (Economic Values) 
 2.1.5 คุณคําการใช๎สอย (Functional Values) 
 2.1.6 คุณคําทางการศึกษา (Educational Values) 
 2.1.7 คุณคําทางสังคม (Social Values) 
 2.1.8 คุณคําทางการเมือง (Political Values) 
 2.2 ความส าคัญของแหลํงทํองเที่ยว เป็นความส าคัญในแงํของการกระตุ๎นให๎เกิดกระแส
การอนุรักษ์และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว รวมทั้งเป็นสิ่งดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเดินทางทํองเที่ยวไปยัง
สถานที่นั้นๆ ซึ่งถือวํามีบทบาททั้งในด๎านจิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม 
(วรรณา ศิลปอาชา, 2545: 5-6) ดังนี้ 
 2.2.1 ความส าคัญด๎านจิตวิทยา แหลํงทํองเที่ยวเป็นปัจจัยหลักที่นักทํองเที่ยว
เลือกตัดสินใจเดินทางไปทํองเที่ยวยังสถานที่นั้นหรือไมํ และชํวยให๎เกิดความสุข พักผํอนหยํอนใจ 
รวมทั้งผํอนคลายจากความตึงเครียด  
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 2.2.2 ความส าคัญด๎านเศรษฐกิจ แหลํงทํองเที่ยวเป็นที่มาของรายได๎ของท๎องถิ่น 
กํอให๎เกิดการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ กระจายรายได๎สูํธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง กํอให๎เกิดการพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกและบริการในรูปแบบตํางๆ นอกจากนี้ ยังเป็นที่มารายได๎ของภาครัฐฯ เพราะสามารถเรียกเก็บ
ภาษีอากรจากการค๎าและภาษีเงินจากผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมทํองเที่ยว ขณะเดียวกันภาครัฐฯ สามารถ
น าไปใช๎พัฒนาประเทศและชํวยชดเชยภาวการณ์ขาดดุลการค๎ากับตํางประเทศ 
 2.2.3 ความส าคัญด๎านสังคม ชํวยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะแหลํง
ทํองเที่ยวสามารถใช๎เป็นสถานที่พักผํอนหยํอยใจ ท าให๎มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง
ชํวยลดปัญหาอาชญากรรม และชํวยเปิดโลกทัศน์ ขณะเดียวกันการเดินทางทํองเที่ยวไปยังสถานที่ตํางๆ 
ยํอมท าให๎ผู๎ทํองเที่ยวได๎มีโอกาสเรียนรู๎ สัมผัส และได๎รับประสบการณ์ใหมํๆ จึงสํงผลให๎เกิดทัศนคติ      
ทีก่ว๎างไกลและชํวยเสริมสร๎างให๎เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรการทํองเที่ยว รวมทั้งสร๎างความภาคภูมิใจ
ให๎แกํประชาชนที่อยูํในพื้นท่ีแหลํงทํองเที่ยว 
 2.2.4 ความส าคัญด๎านวัฒนธรรม แหลํงทํองเที่ยวสามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงคุณคํา
ทางวัฒนธรรม และแสดงให๎เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยเฉพาะแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม
นับวําเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของท๎องถิ่นและของประเทศชาติที่สะท๎อนให๎เห็นคุณคําของ    
ภูมิปัญญาบรรพชน  
 2.2.5 ความส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อม การทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เน๎นการอนุรักษ์
ทรัพยากรการทํองเที่ยวเพ่ือเป็นสิ่งดึงดูดใจนักทํองเที่ยว จึงท าให๎เกิดกระแสการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรการทํองเที่ยวให๎อยูํในสภาพที่เหมาะสมไมํเสื่อมสลาย การน าทรัพยากรไปใช๎อยํางระมัดระวัง 
มีจิตส านึกและมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎คนรุํนหลังได๎ใช๎ประโยชน์ 
 กลําวโดยสรุป แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษ
ได๎สร๎างขึ้นเป็นมรดกตกทอดมายังคนรุํนหลัง และสิ่งที่ได๎เสริมสร๎างขึ้นในปัจจุบัน ถูกน ามาใช๎เพ่ือการทํองเที่ยว
หรือที่เรียกวํา จุดหมายปรายทางของเดินทางทํองเที่ยวและยังเป็นสิ่งดึงดูดใจที่ชํวยกระตุ๎นให๎เกิดการเดินทาง
ทํองเที่ยว อยํางไรก็ตาม แหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม นับวํามีความส าคัญอีกหลายมิติ ทั้งด๎านรํางกาย
จิตใจ ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านวัฒนธรรม ด๎านสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนเป็นสิ่งที่บํงชี้ให๎เห็นถึงความ
เป็นเอกลักษณท์ีแ่สดงถึงรากฐานรากเหง๎าความเป็นมาของชาติที่ต๎องท านุ บ ารุง รักษาและเผยแพรํให๎ผู๎คน
ชื่นชม สัมผัส เรียนรู๎มรดกทางวัฒนธรรมของกลุํมชนนั้นๆ  
 จากแนวคิดแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม ดังที่กลําวมานั้น ท าให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
กับพระจุฑาธุชราชฐาน ในฐานะเป็นแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม หรือเป็นมรดกตกทอดมายังคนรุํนหลัง
ที่มีคุณคําและความส าคัญ ขณะเดียวกัน ยังจุดหมายปลายทางของการเดินทางทํองเที่ยวของมนุษย์ 
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ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่ต๎องหวนกลับมาคิดเพ่ือค๎นหาแนวทางการจัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม
ด๎วยรูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืนให๎เกิดข้ึนจริงเป็นรูปธรรมตํอไป  
 
แนวคิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 
 ความหมาย การจัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม มีที่มา ดังนี้ 
 ค าวํา การจัดการ (Management) ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 298) ได๎ให๎ความหมาย 
คือ ก. สั่งงาน ควบคุมงาน ด าเนินงาน เถาวัลย์ นันทาภิวัฒน์ (2521: 1) กลําววํา การจัดการ คือ กระบวนการ
จัดการด๎วยการกระท าสิ่งตําง  ๆให๎ส าเร็จ โดยการวางแผน – การจัดการสายงาน – การปฏิบัติ – ขั้นด าเนินการ 
– การควบคุม เพ่ือให๎วัตถุประสงค์ขององค์การสามารถกระท าได๎ส าเร็จอยํางประหยัดและประสิทธิผล 
สํวน กระทรวงวัฒนธรรม, ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (2549: 18) ได๎นิยามไว๎วํา การจัดการ คือ การกระท าหรือศาสตร์และศิลป์
และการด าเนินธุระอยํางใดอยํางหนึ่ง 
 นอกจากนี้ ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2554: 19) ยังได๎อธิบายไว๎วํา การจัดการ คือ การกระท า 
หรือศาสตร์และศิลป์ และการด าเนินการธุระอยํางหนึ่งอยํางใด ส าหรับ ทรัพยากร (Resource) หมายถึง 
บางสิ่งบางอยํางที่มีอยูํแล๎วและมีศักยภาพที่น ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ ดังนั้น การจัดการทรัพยากรไมํวํา
ทรัพยากรวัฒนธรรมหรือทรัพยากรธรรมชาติ คือ ศาสตร์และศิลป์แหํงการด าเนินการเกี่ยวข๎องกับบางสิ่ง
บางอยํางที่มีอยูํแล๎วให๎เกิดประโยชน์ตํอมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต 
 ในขณะที ่ค าวํา แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม (Cultural Tourism Sites) คือ จุดหมายปลายทาง
ของการเดินทางทํองเที่ยว ที่เป็นบริเวณหรือสถานที่ สิ่งกํอสร๎าง รวมทั้งวัตถุที่อยูํบนดิน ใต๎ดิน และใต๎น้ า 
ที่บรรพบุรุษได๎สร๎างขึ้น ถํายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา มีคุณคําและความส าคัญ ปรากฏหลักฐาน
ทั้งทางรูปธรรม คือ แหลํงทรัพยากรการทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึง
สถานที่หรืออาคารสิ่งกํอสร๎างที่มีอายุเกําแกํหรือเคยมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ และ
นามธรรม คือ ทรัพยากรการทํองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่บรรพบุรุษได๎สร๎างสม 
และถํายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา ซึ่งมรดกวัฒนธรรม/ทรัพยากรวัฒนธรรมเหลํานี้เป็นสิ่งดึงดูด
ความสนใจทางการทํองเที่ยว 
 เมื่อรวมความหมายแล๎ว การจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม คือ แนวคิดที่บํงบอกถึง
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน โดยมีกระบวนการสั่งงาน ควบคุมงาน ด าเนินการ ปฏิบัติการ
กับแหลํงทรัพยากร/มรดกตกทอดที่บรรพบุรุษได๎สร๎างข้ึนในอดีตในเชิงระบบ เพ่ือปกปูอง สงวน รักษา 
ด๎วยการก าหนดวิธีการถํายทอดที่เหมาะสมและตอบสนองในทางที่เป็นประโยชน์ตํอการทํองเที่ยว
วัฒนธรรม 
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 อยํางไรก็ตาม ICOMOS (2555) จัดท ารํางกฎบัตรระหวํางประเทศวําด๎วยเรื่องการทํองเที่ยว 
ทางวัฒนธรรม และบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 286-288) อธิบายถึงหลักการเกี่ยวกับการทํองเที่ยว
วัฒนธรรม รวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสภาวะแวดล๎อม (2549) จัดท าคูํมือการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งทั้ง 3 แหลํงอ๎างอิงดังกลําวได๎ระบุถึง
หลักการท่องเที่ยววัฒนธรรมไว๎สอดคล๎องกัน ที่วํา  
 1. ต๎องให๎ความรู๎กับผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุาย ทั้งกลุํมนักทํองเที่ยว ผู๎ดูแลแหลํงทํองเที่ยว 
ผู๎ประกอบการ ชุมชนท๎องถิ่น ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได๎รับรู๎ รับทราบ และเข๎าถึง เพ่ือเป็นการสร๎าง
ความเข๎าใจในมรดกวัฒนธรรมของชุมชนท๎องถิ่น และสร๎างประสบการณ์ใหมํๆ ให๎กับผู๎ทํองเที่ยว อันกํอ 
ให๎เกิดความภาคภูมิใจ สร๎างจิตส านึก ตระหนักถึงคุณคํา และความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม
ให๎กับผู๎มาเยือนและประชาชนท๎องถิ่น ดังนั้น แนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ 

2. เป็นการทํองเที่ยวในลักษณะที่ให๎ความส าคัญกับมรดกวัฒนธรรม เพราฉะนั้นจึงต๎องปกปูอง
คุ๎มครองความหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ที่เป็นของแท๎ดั้งเดิม รักษาคุณคําลักษณะเฉพาะ
ของมรดกทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่ในทุกด๎าน
และต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่อง มุมมอง ความเป็นระเบียบ ความสะอาดของแหลํงทํองเที่ยวอยูํเสมอ 
ดังนั้น แนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ การจัดการด้านภูมิทัศน์ 
 3. ต๎องจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกไว๎บริการนักทํองเที่ยว เพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวได๎
อยํางสะดวกสบาย ให๎เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ ได๎รับประสบการณ์ และต๎องการกลับมาทํองเที่ยว
ซ้ าอีก รวมทั้งท าให๎เกิดภาพลักษณ์ที่ดี แตํในขณะเดียวกัน ต๎องค านึงถึงความเหมาะสมในมิติทางด๎าน
สุนทรียภาพ ทางด๎านสังคมภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม รวมทั้งคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์
ของสถาปัตยกรรม ตลอดจนข๎อจ ากัดตํางๆ ของพ้ืนที ่ดังนั้น แนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ การจัดการ
ด้านบริการขั้นพื้นฐาน 
 4. ต๎องเป็นการทํองเที่ยวในลักษณะที่ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักทํองเที่ยว ที่ต๎องปกปูอง รักษาความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยวอยํางเข็มงวด และสร๎างความอบอํุนใจ               
ซึ่งเป็นสวัสดิการหรือเป็นหลักประกันให๎กับนักทํองเที่ยว ในขณะเดียวกัน ต๎องปกปูอง คุ๎มครอง และ
รักษาคุณคําลักษณะเฉพาะของมรดกทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ดังนั้น แนวคิดในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ คือ การจัดการด้านความปลอดภัย 
 5. ต๎องเป็นการทํองเที่ยว ในลักษณะที่ให๎ชุมชนท๎องถิ่นมีสํวนรํวม เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกคนใน
ชุมชนท๎องถิ่นให๎เกิดความรัก หวงแหน รักษามรดกวัฒนธรรมท๎องถิ่นของตน โดยให๎เข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดการ ตลอดจนรํวมในกระบวนการคิดพิจาณาตัดสินใจ รํวมด าเนินการรํวมปฏิบัติ รํวมรับผิดชอบ 
และรํวมรับประโยชน์หรือผลตอบแทนในรูปแบบตํางๆ เชํน การจ๎างงานการบริการน าเที่ยวการบริการขนสํง 
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มัคคุเทศก์น าชม ขายของที่ระลึก ฯลฯ ที่เป็นการกระจายรายได๎สูํชุมชนท๎องถิ่นให๎ทั่วถึงหรือชํวยยกระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งชํวยบรรเทาปัญหาความยากจน ดังนั้น แนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
คือ การจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 จากหลักการดังกลําว แสดงให๎เห็นวํา กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยการจัดการ
แหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรมในคุณลักษณะเป็นโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์นั้น มี 5 แนวคิดหลัก 
ได๎แกํ แนวคิดการจัดการด๎านแหลํงเรียนรู๎  แนวคิดการจัดการด๎านภูมิทัศน์ แนวคิดการจัดการด๎าน
บริการพ้ืนฐาน แนวคิดการจัดการด๎านความปลอดภัย และแนวคิดการจัดการแบบมีสํวนรํวม ดังนั้น 
ผู๎วิจัยจึงได๎ศึกษาค๎นคว๎าแนวคิดดังกลําวเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาปรับประยุกต์ใช๎เป็นกรอบแนวคิดในการ
การศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1. แนวคิดการจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบส าคัญด๎านบริการข๎อมูล ขําวสาร 
สารสนเทศ และสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ภายในแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม ดังที่ นักวิชาการได๎แสดง
ความคิดเห็นไว๎หลากหลายทัศนะ ดังนี้ 
 ตามที่ สินชัย กระบวนแสง (2545: 218) กลําววํา นักทํองเที่ยวที่สนใจทํองเที่ยวในแหลํง
โบราณสถานมีคาดหวังวําได๎รับความรู๎เกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยว โดยเฉพาะนักทํองเที่ยวที่อยูํตํางภูมิภาค
และตํางวัฒนธรรมยํอมต๎องการรับรู๎ รับทราบ เห็นภาพรวม และต๎องการเข๎าใจในวัฒนธรรม รวมถึง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ตํางจากตน สํวนนักทํองเที่ยวท๎องถิ่น ที่เข๎ามาทํองเที่ยวในแหลํงโบราณสถาน
ถือวําเป็นความภาคภูมิใจที่ได๎เห็นความเจริญพัฒนาการของประเทศของตน 
 ในขณะที่ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 283) กลําววํา การทํองเที่ยววัฒนธรรม เป็นรูปแบบ
ของการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน ต๎องให๎นักทํองเที่ยวได๎รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได๎รับความรู๎ 
ความเข๎าใจตํอสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหมํๆ เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีจิตส านึกตํอการรักษา
สภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรม ในท านองเดียวกันกับ ICOMOS (2555: 1) กฎบัตรระหวํางประเทศวํา
ด๎วยเรื่องการทํองเที่ยววัฒนธรรม ที่วํา การทํองเที่ยว คือ ชํองทางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ต๎องสร๎าง
โอกาสให๎คนในท๎องถิ่น ผู๎มาเยือน และสาธารณชนได๎มีประสบการณ์รับรู๎ เข๎าใจในมรดกทางวัฒนธรรม
ของชุมชน และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ให๎มีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตรํวมสมัยต๎องสร๎างความเข๎าใจ
เพ่ือท าให๎เกิดความตระหนักในคุณคําความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของกลุํมคนในท๎องถิ่นและ 
ผู๎มาเยือน 
 จากทีก่ลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยสรุปได๎วํา การจัดการด๎านแหลํงเรียนรู๎ภายในแหลํงโบราณสถาน 
ต๎องบริการข๎อมูล สาระ ความรู๎ และสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับนักทํองเที่ยวและคนท๎องถิ่น ประเทือง
ปัญญา รับรู๎ รับทราบ เข๎าใจประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน และท าให๎เกิดทัศนคติเชิงบวก ตระหนัก
ถึงคุณคําและความส าคัญของมรดกวัฒนธรรม ขณะเดียวกันต๎องเผยแพรํข๎อมูล สาระ ความรู๎ให๎กับ
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สาธารณชนทั่วไปรับทราบในวงกว๎าง เพ่ือรักษาคุณคําด๎านประวัติศาสตร์ (Historic Value) และรักษา
คุณคําด๎านการศึกษา (Education Value) มรดก/ทรัพยากรวัฒนธรรมให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน  
 ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงได๎ศึกษาทบทวนตามความคิดเห็นของนักวิชาการที่ได๎เสนอไว๎เพ่ือน าเอา
วิธีการจัดการแหลํงเรียนรู๎มาปรับประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดส าหรับการออกแบบเครื่องมือในเก็บ
ข้อมูลภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นการจัดการแหลํงเรียนรู๎ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน            
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ประเด็นการจัดการด๎านแหลํงเรียนรู๎ 
 

ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 
1.1 ข๎อมูลของโบราณสถาน          การจัดการแหลํงเรียนรู๎ จ าเป็นต๎องมีการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับ

โบราณสถานเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ ความเป็นมาของโบราณสถาน               
ในฐานะมรดกวัฒนธรรม ทั้งนี้ สามารถเรียบเรียงตามหลักฐานที่มีอยูํ เชํน 
ความส าคัญของโบราณสถานในเชิงประวัติความเป็นมา ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรม ลักษณะทางศิลปกรรม และประโยชน์เดิมของสถานที่ 
รวมทั้งความเชื่อของท๎องถิ่นเกี่ยวกับโบราณสถาน เพ่ือน ามาถํายทอด
ความรู๎ให๎กับนักทํองเที่ยวและสาธารณชนทั่วไป 

1.2 ศูนย์บริการนักทํองเที่ยว          ศูนย์บริการนักทํองเที่ยว มีหน๎าที่บริการข๎อมูลความรู๎ภาพรวมของ
กลุํมโบราณสถานให๎กับนักทํองเที่ยวหรือในบางแหํงเป็น จุดขายบัตร      
จุดขายบัตร โดยจัดแสดงข๎อมูลในลักษณะภาพถําย ภาพวาด แผนผัง
แบบจ าลอง นิทรรศการมีค าอธิบายที่นักทํองเที่ยวสามารถเรียนรู๎ได๎เอง 
ขณะเดียวกัน ในจุดนี้ต๎องมีการจัดเตรียมสิ่งอ านวย เชํน น้ าสุขา ที่นั่งพัก 
บริการเครื่องดื่ม ฯลฯ  
         สํวนต าแหนํงที่ตั้ง ต๎องตั้งอยูํนอกเขตโบราณสถานหรือไมํตั้งอยูํ          
ในต าแหนํงที่มีรํองรอยของหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์  
แตํควรตั้งอยูํในที่ต าแหนํงที่สามารถมองเห็นได๎งํายและจุดที่นักทํองเที่ยว 
ผํานไป-มาเป็นจ านวนมาก 

1.3 การจัดแสดงนิทรรศการ 
 

         การจัดแสดงนิทรรศการ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพ่ือให๎นักทํองเที่ยว             
ผู๎เข๎าชมศึกษาแล๎วเข๎าใจการสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรมของ
สถานที่นั้นๆ ได๎ดียิ่งขึ้น ในที่นี้ รวมถึงปูายที่ติดตั้งอยูํในพิพิธภัณฑ์ 
นิทรรศการถาวรและชั่วคราว ขณะเดียวกัน ยังเป็นสํวนชํวยให๎เพ่ิม  
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ตารางที่ 1 ประเด็นการจัดการด๎านแหลํงเรียนรู๎ (ตํอ) 
 

ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 
 ขอบเขตความรู๎ให๎ความกระจํางแกํนักทํองเที่ยวในสิ่งที่นักทํองเที่ยว

อยากเรียนรู๎ที่ไมํเคยรู๎มากํอน 

1.4 การจัดให๎มีวิทยากร 
และมัคคุเทศก์น าชม 

        วิทยากรและมัคคุเทศก์น าชม เป็นสํวนส าคัญในแงํของการอธิบาย 
แนะน าหรือถํายทอดความรู๎เกี่ยวกับโบราณสถานนั้นๆ ให๎กับนักทํองเที่ยว         
ที่ต๎องการรับรู๎ รับทราบได๎กระจํางขึ้น แตํในขณะเดียวกัน วิทยากร
และมัคคุเทศก์น าชมต๎องมีคุณลักษณะที่ดี ดังนี้ 
        1. ควรเป็นผู๎ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ถือเป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นอยําง 
ยิ่งในการให๎ความเชื่อถือ และมีความเป็นกันเอง 
       2. มีความรู๎เกี่ยวกับสถานที่น าชมและมีความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับ
ท๎องถิ่น สามารถตอบข๎อซักถามได๎ดี 
       3. มีความสามารถในการใช๎ภาษาพูด 
        4. มีบุคลิกดี 
        มรรยาทและการวางตัว 
        1. รักษาความสะอาดและสุขนิสัยสํวนตัว ไมํให๎เป็นที่นํารังเกียจ  
        2. แตํงกายให๎สุภาพเรียบร๎อย 
       3. มีกิริยามรรยาทสุภาพนุํมนวล 
       4. เอาใจใสํและกระตือรือร๎นในการปฏิบัติหน๎าที่ 
       5. ยิ้มแย๎มแจํมใสในขณะปฏิบัติหน๎าที่ 
       6. ตรงตํอเวลาในทุกๆ กรณี 
       7. ใสํปลอกแขนหรือเครื่องแบบเพ่ือสังเกตได๎งําย 

1.5 การจัดท าคํูมือ/ 
แผํนพับน าชม 

         การจัดท าคูํมือ/แผํนพับน าชม เป็นประโยชน์กับนักทํองเที่ยว
ระหวํางการเดินเที่ยวเที่ยวชม ดังนั้น สาระส าคัญที่ควรมีในคูํมือ/แผํนพับ 
เชํน การแนะน าเส๎นทางเที่ยวชม ประวัติความเป็นมา ต าแหนํงที่ตั้ง 
ระเบียบกฎเกณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดท าไว๎รองรับ สํวนภาษา
ที่ใช๎สื่อควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยํางไรก็ตาม คูํมือ/แผํนพับ 
ถือวําเป็นประโยชน์ทั้งระหวํางในการทํองเที่ยวและเมื่อกลับไปแล๎ว 
ขณะเดียวกัน สามารถเก็บไว๎ศึกษาและเป็นของที่ระลึก ซึ่งสามารถจัด
ออกมาในรูปแบบของแผนพับ หนังสือ Booklet ฯลฯ  
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ตารางที่ 1 ประเด็นการจัดการด๎านแหลํงเรียนรู๎ (ตํอ) 
 

ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 
1.6 ปูายสื่อความหมาย 
(ปูายที่อยูํนอกอาคาร) 

          การจัดให๎มีปูายสื่อความหมาย เพ่ือสื่อสารข๎อมูล และสร๎างความ
เข๎าใจ เชํน ปูายประจ าสถานที่เพ่ือให๎ความรู๎กับประวัติความเป็นมา 
ความส าคัญ อายุเวลาแผนผัง รูปทรงของสถานที่หรือกลุํมอาคาร และ
สามารถเรียกได๎อีกวําปูายข๎อมูล 
          อยํางไรก็ตาม การจัดท าปูายสื่อความหมาย ต๎องมีรูปแบบที่ดี คือ 
ท าจากวัสดุที่ทนทาน ใช๎วัสดุที่กลมกลืนกับสถานที่ทั้งขนาด และ           
การออกแบบเรียบงํายกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมไมํปิดบังหรือไมํขัดตํอ
ทัศนียภาพ ตัวอักษรเดียวกัน การใช๎ภาษากระชับ เข๎าใจได๎งําย และ
ควรหลีกเลี่ยงการใช๎ศัพท์เฉพาะ ยกเว๎นข๎อความในวงเล็บเพราะค าอธิบาย
มักเป็นสํวนที่ส าคัญที่สุด ในการตีความโบราณสถาน ดังนั้น สิ่งที่ควร
พิจารณาและการออกแบบปูายสื่อความหมาย คือ 
            1. ความชัดเจน 
         2. ต าแหนํงของปูาย 
            3. ความสวยงาม 
         4. ความแข็งแรงทนทาน 

1.7 สื่อโสตทัศน์          เป็นสื่อการเรียนรู๎ตามลักษณะการรับรู๎ด๎วยการมองเห็น และ 
การฟังเสียง ซึ่งสามารถสร๎างความสนใจแกํนักทํองเที่ยวได๎ดีด๎วยภาพ
เสียง และลักษณะอ่ืนๆ เพื่อสื่อสารกับนักทํองเที่ยวได๎ทั้งแบบการรับฟัง
ทางเดียว และปฏิบัติสัมพันธ์ ระหวํางผู๎ชมหรือนักทํองเที่ยวกับอุปกรณ์
และเครื่องมือในการน าเสนอการสื่อความหมาย  
         สื่อโสตทัศน์มีหลายชนิด เชํน โทรทัศน์ วิทยุ เทป วิดีโอ 
ภาพยนตร์สื่อผสม (Multimedia) แตํสื่อที่ได๎รับความนิยมมากที่สุด         
ในปัจจุบันคือโทรทัศน์ สื่อดังกลําวนี้ สามารถน ามาใช๎ในการสื่อความหมาย
ได๎หลายวิธี เชํน ใช๎ในการชํวยอธิบายวัตถุสิ่งของ โดยไมํต๎องมีคนน าชม 
เชํน สื่อระบบสัมผัส หรือกดปุุมเพ่ือรับฟังหรืออํานใช๎ในการให๎เสียง
ประกอบ และสร๎างบรรยากาศและอารมณ์รํวมในการชม หรือเป็นดนตรี
ชํวยในการสื่อความหมาย 
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ตารางที่ 1 ประเด็นการจัดการด๎านแหลํงเรียนรู๎ (ตํอ) 
 

ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 

1.8 การประชาสัมพันธ์
เผยแพรํข๎อมูล ขําวสาร 
และกิจกรรม 

         เป็นการให๎ข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎ให๎แกํนักทํองเที่ยวและสาธารณชน
เข๎าใจถึงความส าคัญของมรดกวัฒนธรรมหรือแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม 
มุํงเน๎นให๎เกิดทัศนคติ คํานิยมที่หวงแหนและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม 
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเชิญชวนให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยว 
รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพรํขําวสารกิจกรรมผํานชํองทาง 
การสื่อสารประเภทตํางๆ เพ่ือให๎เกิดการรับรู๎ รับทราบในสาธารณชนทั่วไป
ในวงกว๎าง 

1.9 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ (Online 
electronic media) 

         เป็นชํองทางในการติดตํอในลักษณะของการสื่อสารผํานระบบ
เครือขํายอินเทอร์เน็ต (Internet) เพ่ือให๎บุคคลทั่วไปสามารถน าเสนอ
และเผยแพรํข๎อมูลขําวสารได๎ด๎วยตนเองออกสูํสาธารณะโดยใช๎อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารประเภทตํางๆ 

 
 2. แนวคิดการจัดการด้านภูมิทัศน์ เป็นปัจจัยส าคัญในแงํการดูแล รักษาสภาพพ้ืนที่ทาง
มรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ เนื่องจากภายในบริเวณพ้ืนที่แหลํงโบราณสถานเป็นพ้ืนที่ที่มีหลักฐาน
ส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ขณะเดียวกันถูกน ามาใช๎เพ่ือการทํองเที่ยว ดังนั้น ต๎องมีวิธี
จัดการด๎วยรูปแบบที่เหมาะสม ดังที่นักวิชาการได๎แสดงความคิดเห็นไว๎หลากหลายทัศนะ ดังนี้ 
 กรมศิลปากร, กองโบราณคดี (2533: 183) กลําววํา สิ่งส าคัญที่สุดในพ้ืนที่โบราณสถาน
หรือพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ คือ หลักฐานสิ่งกํอสร๎างและเนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ซ่ึงสิ่งตํางๆ เหลํานี้ ต๎องได๎รับการด าเนินการทุกอยํางตามขบวนการอนุรักษ์และการพัฒนา ต๎องไมํบิดเบือน
หรือท าลาย หรือไมํท าให๎โบราณสถานหลักฐานสิ่งกํอสร๎างและเนื้อหา เรื่องราวประวัติศาสตร์นั้นๆ 
ด๎อยคุณคําลงไป และเพ่ือรักษาสภาพแวดล๎อมให๎เป็นการสํงเสริมกิจกรรม ในท านองเดียวกันกับ สินชัย 
กระบวนแสง (2545-218) ที่วํา การจัดการด๎านภูมิทัศน์ภายในแหลํงโบราณสถานเป็นปัจจัยส าคัญอยํางหนึ่ง
ทีต่๎องดูแลสภาพแวดล๎อมที่ดี เพ่ือจัดระเบียบสร๎างความงามและสํงเสริมความส าคัญของโบราณสถาน
และพ้ืนที่ประวัติศาสตร์  
 ในขณะที่ กระทรวงวัฒนธรรม, ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (2549: 18-19) กลําวไว๎ในแงํการจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรมวํา สิ่งที่ต๎องจัดการ คือ การรักษาสิ่งแวดล๎อมเดิมให๎ได๎มากที่สุดเมื่อเวลาผํานไปการด าเนินชีวิต
เปลี่ยนไป ต๎องยอมให๎ภูมิทัศน์เปลี่ยนไปบ๎าง แตํการจัดการต๎องให๎ไมํเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีลักษณะ
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ด้ังเดิม และรักษาของเดิมไว๎ให๎คนรุํนหลังได๎ศึกษา รู๎สึกซาบซึ้ง และคิดถึงรูปแบบการด ารงชีวิตของบรรพ
บุรุษของตนได๎บ๎าง เรื่องเหลํานี้เป็นการศึกษาอดีตเป็นความรู๎เพ่ือการพัฒนาปัจจุบัน และอนาคตของ
ตนได๎ถูกต๎องและตํอเนื่องตามแนวทางที่บรรพบุรุษของตนได๎ท าไว๎ 
 นอกจากนี้ เสริชย์ โชติพานิช และคณะ (2556: 50-52) ยังได๎กลําวไว๎วํา ภูมิสถาปัตย์
เป็นองค์ประกอบส าคัญหลักของทุกแหลํงทํองเที่ยว เนื่องจากเป็นสิ่งสะท๎อนถึงระดับคุณภาพ การดูแล
เอาใจใสํ และภาพลักษณ์ของแหลํงทํองเที่ยวเป็นสิ่งที่นักทํองเที่ยวสามารถรับรู๎ และสัมผัสได๎ตั้งแตํเริ่ม
เข๎ามาในพ้ืนที่ อีกท้ังเป็นสํวนชํวยเสริมสร๎างความพึงพอใจและประสบการณ์ท่ีดีระหวํางการทํองเที่ยว 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยสรุปได๎วํา การจัดการด๎านภูมิทัศน์ในแหลํงทํองเที่ยวที่เป็น
โบราณสถานนั้น จ าเป็นต๎องปกปูอง ดูแล รักษาหลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ที่เป็นของแท๎ด้ังเดิม
ไมํให๎ถูกท าลายจากภัยธรรมชาติและมนุษย์ รวมทั้งเป็นการดูแล บ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมของ
พ้ืนที่ให๎เป็นระเบียบสะอาดสวยงาม ตอบสนองกับการใช๎งานในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ยังเป็นการรักษา
คุณคําทางสุนทรียศาสตร์หรือความงาม (Aesthetic Value) และสํงเสริมคุณคําทางด๎านเอกลักษณ์ (Identity 
Value) ของพ้ืนที่โบราณสถานให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน  
 ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงได๎ศึกษาทบทวนตามความคิดเห็นของนักวิชาการที่ได๎เสนอไว๎เพ่ือเป็น
การน าเอาวิธีการจัดการด๎านภูมิทัศน์มาปรับประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดส าหรับการออกแบบ
เครื่องมือในเก็บข้อมูลภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นการจัดการด๎านภูมิทัศน์ภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ประเด็นการจัดการด๎านภูมิทัศน์ 
 

ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 

2.1 การก ากับดูแล 
ภูมิทัศน์เบื้องต๎น 
 

          พ้ืนที่โบราณสถาน ประกอบด๎วย อาคารสิ่งกํอสร๎างและอ่ืนๆ ถือวํา
เป็นองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม เป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดี ดังนั้น จึงต๎องได๎รับการอนุรักษ์ ดูแล รักษาเบื้องต๎น ดังนี้  
         1. ก าหนดระยะควบคุมสภาพแวดล๎อม โดยการก าหนดระยะควบคุม
สภาพแวดล๎อม 20 เมตร จากแนวขอบเขตโบราณสถาน ซึ่งในการด าเนินการนี้           
ควรก าหนดระยะควบคุมสภาพแวดล๎อมเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการเหยียบย่ า           
เพ่ือปูองกันและเตรียมพื้นท่ีเพ่ือการศึกษาค๎นคว๎าในอนาคต 
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ตารางที่ 2 ประเด็นการจัดการด๎านภูมิทัศน์ (ตํอ) 
 

ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 

           2. การปรับปรุงพ้ืนที่โบราณสถานไมํให๎รกรุงรังจากวัชพืชและต๎นไม๎ 
โดยการก าจัดวัชพืชที่เป็นไม๎เลื้อย ตัดหญ๎า ขณะเดียวกัน ต๎นไม๎ขนาดใหญํ
ที่อาจเป็นอันตรายกับอาคาร สิ่งกํอสร๎างตํางๆ  
          3. การจัดให๎พ้ืนที่มีความรํมรื่น ลดพ้ืนที่แข็งกระด๎าง โดยการปลูกหญ๎า  
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ตกแตํง ปลูกต๎นไม๎ท๎องถิ่นที่มีความสูงไมํมากนัก มีรํมเงา 
และไมํบดบังหรือท าให๎ทัศนียภาพโดยรวมหมดคุณคํา 

2.2 วัสดุและพืชพันธุ์ 
 

        วัสดุและพืชพันธุ์ เป็นสํวนประกอบส าคัญมากท่ีสุดอีกสํวนหนึ่งของ 
ภูมิสถาปัตยกรรม เพราะเป็นสํวนชํวยเสริมคุณภาพของการมองความงาม   
ที่ดีที่สุด อยํางไรก็ตาม ควรน าพันธุ์ไม๎มาพิจารณาใช๎ประโยชน์ด๎านการใช๎สอย 
เชํน จัดแบํงพ้ืนที่ของกิจกรรมตํางๆ ให๎รํมเงา ปูองกันการพังทลายของ  
หน๎าดิน ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกชนิดขนาด และต าแหนํงการปลูกท่ีไมํต๎อง
ตรงกับลักษณะการใช๎สอย แตํต๎องค านึงถึงสิ่งตํางๆ ดังนี้ 
        1. พิจาณาปลูกพันธุ์ไม๎ตามสภาพเดิมในสมัยโบราณ เชํน เกี่ยวกับ
อาคารหรือสิ่งกํอสร๎าง 
        2. สนองตอบตํอการใช๎สอย และมุมมอง 
           3.  ในพ้ืนที่บริเวณรอบๆ อาคารโบราณสถาน สามารถพิจารณาใช๎พันธุ์ไม๎
เฉพาะหญ๎า สํวนไม๎ยืนต๎นและไม๎พํุมขนาดใหญํ พยายามหลีกเลี่ยงการใช๎ไม๎
คลุมดินและไม๎พํุมขนาดเล็ก-กลาง เพราะดูแลรักษายาก และท าให๎เกิด
ความรกรุงรังได๎งําย  
          4. ไม๎ดอกไม๎ประดับในพ้ืนอ่ืนๆ สามารถพิจาณาปลูกได๎ตามความ
เหมาะสม แตํควรออกแบบและจัดท าโดยผู๎ที่มีความรู๎ เพ่ือสอดคล๎องกับ 
ภูมิทัศน์ และความสวยงามไปพร๎อมกัน รวมทั้งเป็นการลดหรือผํอนคลาย
ในการเที่ยวชม 

2.3 อาคาร/สิ่งกํอสร๎าง 
ขึ้นใหมํ 

         อาคาร/สิ่งกํอสร๎างขึ้นใหมํ หมายถึง อาคารที่ไมํมีเรื่องราวความส าคัญ 
ด๎านประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่ซ๎อนทับในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ ดังนั้น สิ่งที่ควร
พิจารณา ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ประเด็นการจัดการด๎านภูมิทัศน์ (ตํอ) 
 

ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 

          1. ควรพิจารณาถึงต าแหนํงของอาคารที่เป็นโครงสร๎างใหมํให๎สอดคล๎อง
กับการใช๎สอย สามารถสังเกตเห็นความแตกตํางของโครงสร๎างใหมํทั้งหมด 
ได๎ชัดเจนไมํสับสนกับโครงสร๎างโบราณของพื้นที่ และต๎องไมํขํมหรือ      
เดํนกวําโบราณสถาน ไมํกีดขวางหรือปิดบังมุมส าคัญ 
          2. รูปแบบ ควรพิจาณารูปทรงวัสดุ และสีให๎ดูแล๎วกลมกลืนกับสภาพ       
แวดล๎อม พยายามเลือกใช๎วัสดุท๎องถิ่น และรูปแบบเทคนิค กลมกลืนหรือ
แบบเดียวกันกับโบราณสถานในพ้ืนที ่

2.4 การบ ารุงดูแล
รักษาและความ
สะอาด 

        การด าเนินการจัดการภูมิสถาปัตยกรรม เชํน สนามหญ๎าต๎นไม๎
ดอกไม๎ประดับ และไม๎คลุมดิน ดังนี้  
        1. ให๎น้ าทุก 3 วัน ในฤดูฝน – นอกฤดูฝนให๎น้ าทุกวัน  
        2. ดูแลความสะอาด และก าจัดวัชพืช 
        3. ให๎ปุ๋ย พรวนดิน ทุก 3-6 เดือน 

 
 3. แนวคิดการจัดการด้านบริการพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอยํางหนึ่งภายในแหลํง
ทํองเที่ยวต๎องมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว๎บริการนักทํองเที่ยวที่เข๎าเยี่ยมขมแหลํงทํองเที่ยวที่เป็น
โบราณสถาน ดังที ่นักวิชาการได๎แสดงความคิดเห็นไว๎หลากหลายทัศนะ ดังนี้ 
 ตามที่ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 33) กลําววํา ภายในแหลํงทํองเที่ยว ต๎องมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกไว๎บริการนักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎ามาเยี่ยมชมให๎ได๎รับความสะดวก ประทับใจ แตํใน
ขณะเดียวกัน ต๎องค านึงถึงความเหมาะสมกับแตํละพ้ืนที่ สอดคล๎องกับ เสริชย์ โชติพานิช และคณะ 
(2556: 16) ที่วํา สิ่งอ านวยความสะดวกเป็นส าคัญอยํางยิ่ง เพราะเกี่ยวข๎องโดยตรงกับความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัยของนักทํองเที่ยว รวมทั้งการได๎รับประสบการณ์จากแหลํงทํองเที่ยว ขณะเดียวกัน 
ยังเป็นสิ่งที่นักทํองเที่ยวใช๎ในการพิจาณาเลือกมาทํองเที่ยวและในการตัดสินประเมินคุณภาพและ
คุณคําท่ีได๎รับจากการเข๎ามาทํองเที่ยว 
 ในท านองเดียวกันกับ ICOMOS (2555: 2) ที่วํา การจัดการด๎านบริการพ้ืนฐานภายใน
แหลํงโบราณสถาน เป็นปัจจัยส าคัญและจ าเป็นส าหรับอ านวยความสะดวกให๎กับผู๎ที่เข๎ามาเยี่ยมชม 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นสวัสดิการที่เหมาะสมให๎แกํผู๎มาเยือน แตํในขณะเดียวกันต๎องไมํกํอให๎เกิดผลกระทบตํอ
ลักษณะที่ส าคัญ รวมทั้งควรค านึงถึงความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ทั้งในมิติทางด๎านสุนทรียภาพ 
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สังคม ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ รวมทั้งต๎องค านึง
มุมมองทางสายตาในภาพรวมของมรดกทางวัฒนธรรมและความกลมกลืนกับแหลํงโบราณสถาน   
 จากที่กลําวมาข๎างต๎นนั้น ผู๎วิจัยสรุปได๎วํา การจัดการด๎านบริการพ้ืนฐานเป็นปัจจัย                
ที่ส าคัญและจ าเป็นอยํายิ่งที่ต๎องจัดเตรียมไว๎รองรับนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาภายในแหลํงทํองเที่ยวที่เป็น
โบราณสถาน เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวได๎รับความสะดวก สบาย ประทับใจ และถือเป็นสวัสดิการให๎กับผู๎เข๎า
เยี่ยมชม นอกจากนี้ ยังอาจกลําวได๎อีกวํา การจัดการด๎านบริการขั้นพ้ืนฐาน เป็นสํวนเสริมคุณคําด๎าน
การใช๎สอย (Contemporary Functional Value) ของพ้ืนที่โบราณสถาน แตํในขณะเดียวกันการจัด
ให๎มีสิ่งอ านวยความสะดวกนั้น ต๎องด าเนินการด๎วยความระมัดระวังและค านึงถึงความเหมาะสมของ
แตํละพ้ืนที่ เพราะอาจเปลี่ยนแปลงทางสายตาหรือมุมมองที่เป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่  
 ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงได๎ศึกษาทบทวนตามความคิดเห็นที่นักวิชาการเสนอไว๎เพ่ือน าเอาวิธีการ
จัดการบริการพ้ืนฐานมาปรับประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดส าหรับการออกแบบเครื่องมือในเก็บข้อมูล
ภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นการจัดการบริการพ้ืนฐานภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน          
ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ประเด็นการจัดการด๎านบริการพื้นฐาน 
 

ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 

3.1 การจัดสถานที่ 
จอดรถ 

          ลานจอดรถ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการเข๎าถึงและรองรับ
นักทํองเที่ยว ซึ่ งถือวําเป็นสิ่งแรกที่นักทํองเที่ยวได๎สัมผัส ที่มีผลตํอ
ความรู๎สึกและความประทับใจครั้งแรกของนักทํองเที่ยว ดังนั้น จึงควร
ค านึงถึงสิ่งตํางๆ ดังนี้ 
           1. ควรตั้งหน๎าในบริเวณของแหลํงทํองเที่ยว แตํต๎องอยูํนอกขอบเขต
โบราณสถาน เพ่ือไมํให๎โบราณสถานได๎รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือน
มลภาวะทางฝุุนควันได๎ 
         2. ควรมีลักษณะเป็นลานกว๎าง สามารถรองรับการขนสํงนักทํองเที่ยวได๎
เพียงพอ มีการก าหนดชํองและแนวจอดรถ  
         3. ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย สะดวก ปลอดภัย 
          4. พ้ืนผิวลานรถ ควรรักษาให๎ผิวพ้ืนลานจอดรถมีสภาพราบเรียบ
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับการใช๎งานในพ้ืนที่ ตามความเหมาะสม  
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ตารางที่ 3 ประเด็นการจัดการด๎านบริการพ้ืนฐาน (ตํอ) 
 

ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 

3.2 ทางเดินเท๎าและ 
ทางจักรยาน 

         ทางเดินเท๎า เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นมากตํอ
แหลํงทํองเที่ยว กลําวคือ เป็นการชํวยไหลเวียนนักทํองเที่ยวจากบริเวณหนึ่ง
ไปยังบริ เวณหนึ่ งและเป็นสํวนชํวยปูองกันรักษาแหลํงทํองเที่ยว                
ที่เกิดผลกระทบจากกิจกรรมการทํองเที่ยว กรณีที่มีการเหยียบย่ าพ้ืนที่
บริเวณที่ต๎องการรักษาไว๎ 
          การออกแบบ ควรเป็นลักษณะที่เรียบงําย ไมํควรท าให๎เกิดลักษณะเดํน 
ซึ่งทางเดินเท๎าและทางจักรยาน สามารถใช๎รํวมกันได๎ตามความเหมาะสม 
นอกจากนี้ ยังมีข๎อดี คือ การจัดท าได๎งํายใช๎งบประมาณน๎อย และไมํกํอให๎มี
มลภาวะใดๆ ทั้งเรื่องของเสียง ฝุุน ควัน และอากาศเป็นพิษ รวมทั้งประหยัด
พลังงาน โดยมีข๎อควรปฏิบัติ ดังนี้ 
         1. การก าหนดทางจักรยาน ควรหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 
โดยเฉพาะทางลาดชันที่ตํอเนื่องเป็นระยะทางยาวๆ  
        2. บนเส๎นทางควรมีปูายบอกทิศทาง   
         3. การออกแบบและพัฒนาทางเดินเท๎าต๎องค านึงถึงผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม และต าแหนํงที่ตั้งหลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์          

3.3 ปูายบอกทิศทาง         ปูาย เป็นองค์ประกอบสนับสนุนส าคัญในการอ านวยความสะดวก 
และให๎ข๎อมูลที่จ าเป็นแกํนักทํองเที่ยว ดังนั้น การจัดให๎มีปูายบอกทิศทาง 
ในบริเวณแหลํงโบราณสถานควรค านึงถึงสิ่งตํางๆ ดังนี้ 
        1. ความชัดเจนของตัวอักษร แผนที่และรูปภาพ ควรออกแบบให๎
กลมกลืนกับสถานที่และสามารถสื่อสารในการเข๎าถึงจุดตํางๆ ได๎งําย 
        2. ควรค านึงความแข็งแรงทนทาน เพราะปูายตํางๆ มีการเสื่อมสภาพ
ตามเวลา ซึ่งเป็นผลจากแสงแดด ความร๎อน ฝนและความชื้น และ            
ในบางครั้งอาจโดนท าลายโดยผู๎ไมํประสงค์ดี อาจท าจากโลหะหรือไม๎ให๎มี
อายุการใช๎งานคงทนในระยะยาว 
       3. ต าแหนํงของปูายเหมาะสม 
       4. ความสวยงามและกลมกลืนกับสถานที่ 
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ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 

3.4 สิ่งประกอบบริเวณ 
ได๎แกํ ม๎านั่ง เก๎าอ้ีโต๏ะ 

        หลักเกณฑ์ในการออกแบบสิ่งประกอบบริเวณ ได๎แกํ ม๎านั่ง เก๎าอ้ี
และโต๏ะ โดยเฉพาะงานภายในแหลํงทํองเที่ยว ต๎องค านึงสิ่งตํางๆ ดังนี้ 
       1. ต๎องค านึงถึงการใช๎สอยมีความทนทานตํอการใช๎สอย 
       2. มีสภาพที่กลมกลืนกับกับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ รวมทั้งการใช๎
วัสดุและสี 
        3. ต๎องค านึงถึงการก าหนดต าแหนํงการจัดวางระยะและลักษณะ
สภาพแวดล๎อม 

3.5 ศาลาที่พัก           การจัดให๎มีศาลาที่พักส าหรับนักทํองเที่ยวนั่งพักคํอยหรือเป็นที่รํม
หลบแดด หลบฝน หรือเป็นจุดชมทิวทัศน์พิเศษ แตํต๎องค านึงถึงความ
กลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมของแหลํงทํองเที่ยว 

3.6 ห๎องน้ า/ห๎องสุขา          การบริการห๎องสุขา ควรจัดให๎อยูํในพ้ืนที่ที่เหมาะสม สํวนการออกแบบ
ควรใช๎วัสดุและสีให๎กลมกลืนกับสภาพแวดล๎อม สามารถปลูกต๎นไม๎ท๎องถิ่น
เพ่ือซํอนตัวอาคาร โดยการหาพันธุ์ไม๎และตกแตํงให๎เกิดความกลมกลืน
ลดความเดํนของตัวอาคารลง และการออกแบบอยํางถูกสุขลักษณะ         
มีเกณฑ์การออกแบบ ดังนี้ 
       1. ต าแหนํงที่ตั้งไมํโดดเดํนจนเกินไป 
       2. ควรให๎มีการระบายอากาศที่ดี 
       3. แยกห๎องน้ าชายและหญิง 
       4. วัสดุอุปกรณ์มีความทนทานกับการใช๎งาน 
       5. ขนาดและระยะที่พอเหมาะ 
       6. มีห๎องเก็บของส าหรับอุปกรณ์ 
        7. มีการจัดบริเวณส าหรับเจ๎าหน๎าที่ดูแลรักษาความสะอาด 

3.7 น้ าใช๎          น้ าใช๎ เป็นความต๎องการที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในแหลํงทํองเที่ยว  
เพ่ืออ านวยความสะดวกแกํนักทํองเที่ยวเพ่ือการท าความสะอาด และ 
เพ่ือนันทนาการเพ่ือรดน้ าพืชพันธุ์ ต๎นไม๎ รวมทั้งเพ่ือการดับเพลิงกรณี
ฉุกเฉินตํางๆ ดังนั้น การเก็บน้ าและการจํายน้ าควรมีระบบการกักน้ าให๎แนํใจ
วํามีปริมาณน้ าใช๎เพียงพอมีแรงดันน้ าที่สม่ าเสมอและควรมีน้ าส ารอง 
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3.8 ไฟฟูา/สํองสวําง 
 

        ไฟฟูาสํองสวํางในเวลากลางคืน เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร และ
สวัสดิภาพของผู๎สัญจรและยังท าหน๎าที่เป็นสํวนประกอบของสถานที่ เชํน 
ถนนที่จอดรถทางเดิน สถานที่นั่งพักสํองสวํางให๎กับอาคาร และสํงเสริม
ให๎เกิดความสวยงามขึ้น สํวนการออกแบบติดตั้งไฟฟูา/สํองสวําง          
ควรกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อม และไมํให๎เกิดลักษณะเดํน การเดิน
สายไฟสํองสวํางควรร๎อยลงในทํอฝังดิน ไมํให๎ขัดกับทัศนียภาพ 

3.9 ร๎านค๎า ร๎านขายของ          ร๎านค๎า ร๎านขายของ ไมํควรตั้งอยูํในศูนย์บริการนักทํองเที่ยว เพราะ
นอกจากไมํเหมาะสมแล๎ว ยังท าลายความนําเชื่อถือในฐานะเป็นแหลํงหา
ความรู๎ ดังนั้น ร๎านขายของจึงควรอยูํในพ้ืนที่ส าคัญน๎อย และควรมีลักษณะ 
ดังนี้ 
        1. อาจมีอาคารประกอบ แตํต๎องเรียบงําย กลมกลืน และจ ากัดความสูง 
รวมทั้งไมํใช๎สีและวัสดุที่มีลักษณะเดํน ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับความเหมาะสม 
ของแตํละพ้ืนที ่
         2. การขายของ ควรขายของเล็กๆน๎อยๆที่นักทํองเที่ยวจ าเป็นต๎องใช๎
เทํานั้น เชํน เครื่องดื่ม อาหาร โปสการ์ด หนังสือน าเที่ยว หมวก เสื้อ รํม 
ของที่ระลึก ฯลฯ 
         3. การก าหนดสถานที่ตั้งร๎านขายของ ควรให๎ใกล๎เคียงกับทางเข๎า- ทางออก
ของสถานที ่

3.10 ภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย (ถังขยะ) 

        ถังขยะ จ าเป็นต๎องมีไว๎เพ่ือชํวยในการเก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลแตํต๎อง
ค านึงถึงรูปแบบและลักษณะให๎เหมาะสมในแตํละบริเวณนั้นๆ อาจเป็นของ
ที่ผลิตในท๎องถิ่น สํวนการออกแบบควรให๎กลมกลืนกับสถานที่ทั้งวัสดุ 
และสี ซ่ึงมีเกณฑ์การออกแบบ คือ  
         1. รูปแบบที่กลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์ 
        2. ต าแหนํงและจ านวนของถังขยะ 
        3. ความสะดวกในการใช๎การดูรักษาแข็งแรงทนทาน 
        4. ความสะอาด ถูกสุขอนามัย  
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3.11 การดูแลรักษา 
ความสะอาด 

        โบราณสถาน เป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่มีลักษณะเดํนทางสถาปัตยกรรม       
และโบราณคดี หากเกิดความสกปรกขึ้นในสถานที่แล๎วยํอมไมํประทับใจ
และไมํสามารถดึงดูดความสนใจนักทํองเที่ยวเข๎ามาเที่ยวชมและยังสํงผล
ให๎เกิดความไมํประทับใจ ดังนั้น สิ่งที่ต๎องด าเนินการ คือ  
        1. ต๎องมีเจ๎าหน๎าที่ดูแลรักษาความสะอาดอยํางใกล๎ชิด  
       2. ต๎องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยํางเพียงพอ 
       3. ขอความรํวมมือนักทํองเที่ยวให๎ชํวยกันรักษาความสะอาด  

 
 4. แนวคิดการจัดการด้านความปลอดภัย เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ต๎องมีระบบ
รักษาความปลอดภัยภายในแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม เพ่ือสร๎างความปลอดภัยให๎กับนักทํองเที่ยว 
และเพ่ือสร๎างความปลอดภัยให๎กับโบราณสถาน รวมทั้งเป็นการควบคุมสภาพแวดล๎อม ดังที่ นักวิชาการ
ได๎แสดงความคิดเห็นไว๎หลากหลายทัศนะ ดังนี้ 
 ตามที่ สินชัย กระบวนแสง (2545: 212) กลําววํา ภายในแหลํงโบราณสถาน ต๎องรักษา
ความปลอดภัยให๎กับนักทํองเที่ยวหรือผู๎มาเยือน เพ่ือปกปูองชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการสร๎าง
ความอบอํุนใจในขณะเที่ยวชม และต๎องปกปูองโบราณสถาน เพราะถูกน ามาใช๎ทางการทํองเที่ยว จึงอาจ
ท าโบราณสถานเกิดการสึกกรํอนและการผุพังได๎ เพราะที่ผํานมาได๎ชี้ให๎เห็นแล๎ววําความเสียหาย
เพ่ิมขึ้น สํงผลให๎มีคําใชํจํายในการอนุรักษ์เพ่ิมขึ้นทุกปี ขณะเดียวกัน ต๎องควบคุมสภาพแวดล๎อม เพ่ือท าให๎
โบราณสถานทรงคุณคาํ ยืดอายุ และให๎คนรุํนหลังได๎รับประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งประโยชน์อ่ืนๆ  
 สํวน กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, ส านักพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว, ส านักงานพัฒนา 
การทํองเที่ยว (2556) ได๎จัดท าเกณฑก์ารประเมินศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือจัดอันดับความเรํงดํวน
ในการพัฒนา ได๎ระบุไว๎วํา สิ่งที่ต๎องพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยของแหลํงทํองเที่ยว คือ จ านวน
และประสิทธิภาพของเจ๎าหน๎าที่ในการดูแลความปลอดภัย และต๎องมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช๎ในการรักษา
ความปลอดภัยเพียงพอ สอดคล๎องกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 31) ทีว่ํา การจัดการด๎านความปลอดภัย
ภายในแหลํงทํองเที่ยว เป็นปัจจัยส าคัญที่ต๎องค านึงถึง คือ ต๎องให๎บริการข๎อมูลด๎านความปลอดภัย
ของแหลํงทํองเที่ยว และปูองกันอุบัติเหตุในขณะเยี่ยมชมแหลํงทํองเที่ยว เชํน ติดตั้งปูาย มีสัญญาณ
เตือนภัย อุปกรณ์ และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งต๎องดูแลรักษาความปลอดภัยจากเจ๎าหน๎าที่
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 นอกจากนี้ เสริชย์ โชติพานิช และคณะ (2556: 102-103) กลําววํา ความปลอดภัยภายใน
แหลํงทํองเที่ยวเป็นเรื่องใหญํและมีระดับความส าคัญสูง เนื่องจากความเสียหาย ความสูญเสียที่เกิดขึ้น   
กับนักทํองเที่ยว ทั้งด๎านชีวิต ทรัพย์สิน หรือสุขภาพ ล๎วนแล๎วแตํสํงผลลบ และสร๎างความเสียหาย       
ตํอภาพลักษณ์และชื่อเสียงของแหลํงทํองเที่ยวและสํงผลในระยะยาว ดังนั้น ต๎องรับมือกับเหตุอันตราย
หรือเหตุร๎าย โดยการจัดให๎มีระบบตรวจการณ์ สอดสํอง จัดให๎มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และให๎ข๎อมูล
ด๎านความปลอดภัยที่เพียงพอ 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยสรุปได๎วํา การจัดการด๎านความปลอดภัยเป็นสิ่งจ าเป็น และ
ส าคัญยิ่งที่ต๎องมีระบบเตรียมการควบคุม ปูองกัน ดูแล ความปลอดภัยภายในแหลํงทํองเที่ยว ซึ่งสามารถ
แบํงออกเป็น 3 ประเด็น คือ 
 1. การรักษาปลอดภัยให๎กับนักทํองเที่ยว เพ่ือให๎เกิดความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักทํองเที่ยว เนื่องจากอุบัติเหตุ และภัยอันตรายตํางๆ เป็นสิ่งที่ไมํอาจคาดเดาได๎วําจะขึ้นเวลาใด 
เชํน กรณีการชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ ท าร๎ายรํางกาย รวมทั้งภัยอันตรายจากสัตว์ พืช ฯลฯ หากเกิดอันตราย
กับนักทํองเที่ยวแล๎วยํอมสํงผลกับความรู๎สึกของนักทํองเที่ยวโดยตรง ซ่ึงถือเป็นการท าลายภาพลักษณ์
ในระยะยาว และเป็นเรื่องยากที่จะกู๎ชื่อเสียงกลับคืนมาได๎ ดังนั้น จึงควรมีการเตรียมการด๎านความ
ปลอดภัยให๎เข็มงวดและสามารถรับมือไดอ๎ยํางเร็ว                
 2. การรักษาความปลอดภัยให๎กับโบราณสถาน เพ่ือให๎ยังคงอายุยาวนาน เพราะโบราณสถาน
ถูกน ามาใช๎ทางการทํองเที่ยว อาจเสื่อมโทรม เสื่อมสภาพตามกาลเวลา รวมทั้งภัยจากมนุษย์ และ   
ภัยธรรมชาติ เชํน ไฟไหม๎ น้ าทํวม ลมพายุ ตลอดจนกรณีนักทํองเที่ยวขาดจิตส านึกคึกคะนองฯลฯ  
 3. การควบคุมสภาพแวดล๎อม เพ่ือให๎แหลํงทํองโบราณสถานมีสภาพที่ดี เนื่องจากสิ่งแวดล๎อม
เป็นองค์ประกอบที่สํงผลตํอความยั่งยืนของแหลํงทํองเที่ยวในระยะยาว ดังนั้น แหลํงทํองเที่ยว จึงต๎อง
มีระบบควบคุมสภาพแวดล๎อม เชํน ขยะ น้ าเสีย เสียง ควัน ฯลฯ              
 ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงได๎ศึกษาทบทวนตามที่นักวิชาการเสนอไว๎ เพ่ือน าเอาวิธีการจัดการด๎าน
ความปลอดภัยมาปรับประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดส าหรับการออกแบบเครื่องมือในเก็บข้อมูล
ภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นการจัดการด๎านความปลอดภัยภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ประเด็นการจัดการด๎านความปลอดภัย 
 

ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 

4.1 ระบบรักษา 
ความปลอดภัย 
ให๎กับนักทํองเที่ยว 

         ระบบรักษาความปลอดภัยให๎กับนักทํองเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญของ
แหลํงทํองเที่ยว เพ่ือท าให๎เกิดความมั่นใจในการเที่ยวชมแหลํงทํองเที่ยว คือ  
         1. การดูแลความปลอดภัย อยูํในหน๎าที่ความรับผิดชอบของเจ๎าหน๎าที่
ภายในแหลํงทํองเที่ยวทุกคน ต๎องสอดสํอง ตรวจตราเดินตรวจพ้ืนที่ใน
แหลํงทํองเที่ยวโดยใช๎บุคคลกร  
        2. ควรจัดท าปูายเตือนจุดอันตราย ได๎แกํ ทางตํางระดับ ทางเดินลื่น
บันไดสูงชัน ตลอดจนจุดเสี่ยงอันตราย ฯลฯ ปูายเตือนควรอยูํในต าแหนํงที่
สามารถมองเห็นได๎งําย แตํไมํควรให๎มีลักษณะเดํนเกินไป 
         3. ควรบริการติดตามของหาย สิ่งของที่กรณีนักทํองเที่ยวลืมหรือ
ท าหาย ดังนั้น จึงควรมีการบริการให๎ผู๎เป็นเจ๎าของสามารถติดตามได๎งําย  
         4. ต๎องได๎รับการชํวยเหลือและสนับสนุนจากหนํวยงานในท๎องที่ คือ 
เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ แตํต๎องไมํกํอให๎เกิดความรู๎สึกกวําถูกจับตาหรือละเมิด
ความเป็นสํวนตัว และมีแนวทางการในรับมือได๎อยํางรวดเร็ว 

4.2 ระบบความ
ปลอดภัยของ
โบราณสถาน 

          โบราณสถานเป็นทรัพยากร/มรดกของชาติที่น ามาใช๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยว ซึ่งโบราณสถานมีอายุยาวนาน วัสดุในการกํอสร๎างยํอม
เสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ เชํน ไมํสามารถรองรับนักทํองเที่ยวจ านวน
มากได๎ ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของโบราณสถานจึงมีความส าคัญ
เชํนกัน และสิ่งที่ควรด าเนินการ ดังนี้  
         1. ควรควบคุมการใช๎งาน คือ การรองรับนักทํองเที่ยวจ านวนมาก          
ในแตํละครั้งที่อาจท าให๎โบราณสถานเสื่อมสภาพ หรือหักพังเร็วเกินควร             
ซึ่งถือได๎วําเป็นตัวเรํงในการท าลายโบราณสถานด๎วย อาจจ ากัดจ านวน                    
ผู๎เข๎าชมแตํละครั้ง 
         2. ควรควบคุมนักทํองเที่ยว กรณีนักทํองเที่ยวขาดจิตส านึกคึกคะนอง
ยํอมขาดความรับผิดชอบตํอทรัพย์สินรวมด๎วยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเสมอ 
ได๎แกํ ปีนปุายโบราณสถานขีดเขียน สลักเพ่ิมเติมสกัด กะเทาะลบ ตํอเติม 
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ตารางที่ 4 ประเด็นการจัดการด๎านความปลอดภัย (ตํอ)  
 

ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 

4.3 การควบคุม
สภาพแวดล๎อม 

          การควบคุมสภาพแวดล๎อมภายในแหลํงโบราณสถานเพ่ือทรงคุณคํา         
และยืดอายุของโบราณสถาน ดังนี้ 
          1. ควรปูองกันการบุกรุกพ้ืนที่ ซึ่งในพ้ืนที่โบราณสถานสํวนใหญํ    
มักถูกบุกรุกเพ่ือท าการค๎า ซึ่งกํอให๎เกิดผลตํอภาวะทางทัศนียภาพเป็น
อยํางมาก รวมทั้งเกิดปัญหาอ่ืนๆ เชํน เสียง ขยะ น้ าเสีย และกลิ่น   
         2. ควรปูองกันการสั่นสะเทือน ที่อาจมีผลท าให๎โบราณสถานทรุดโทรม
และหักพังลงได๎งําย ดังนั้น จึงควรควบคุมการใช๎พาหนะขนาดใหญํในเขต         
ที่เป็นอันตรายตํอโบราณสถานทรุดโทรม รวมทั้งการงดเว๎นการใช๎ยานพาหนะ
ในพ้ืนที่โบราณสถานที่ไมํจ าเป็น 
          3. ควรปูองกันมลภาวะทางเสียงและควัน พ้ืนที่โบราณสถานควรเป็น
พ้ืนที่สงบ ซึ่งนักทํองเที่ยวสามารถเรียนรู๎เรื่องราวในอดีตที่ได๎รับรู๎จากคูํมือ
น าชม และสื่อการเรียนรู๎ตํางๆและสามารถนั่งพักผํอนได๎อยํางสงบ โดยใช๎
มาตรการที่เหมาะสมเฉพาะแหลํง 
          4. ควรปูองกันมลภาวะทางสิ่งปฏิกูลเนื่องจากขยะมูลฝอยเป็น
ปัญหาส าคัญที่สุดอีกปัญหาหนึ่งในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมภายใน
แหลํงทํองเที่ยว 
         5. ควรจัดระบบระบายน้ า เพ่ือปูองกันไมํให๎เกิดน้ าทํวมในกรณีฝนตก
รุนแรง ควรมีระบบระบายน้ าออกได๎อยํางรวดเร็ว 

  
 5. แนวคิดการจัดการแบบมีส่วนร่วม เป็นสํวนส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งในการจัดการ
แหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม เพราะเป็นการเปิดโอกาสให๎ชุมชนท๎องถิ่นและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องภาคสํวนตํางๆ 
ได๎มีบทบาทในการด าเนินการกับทรัพยากรวัฒนธรรม/มรดกวัฒนธรรมท๎องถิ่นของตน ตามสิทธิรัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 46 และฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 66 ดังที่ได๎ระบุ 
ไว๎วํา : 
  
 
 

 
 

                    ...บุคคลซึ่ งรวมกันเป็นชุมชนท๎องถิ่นดั้ งเดิมยํอมมีสิทธิอนุรักษ์  หรือฟื้นฟูจารีต          
ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่นและของชาติ และมีสํวนรํวม          
ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล
และยั่งยืน... 
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 ดังนั้น ประชาชนท๎องถิ่นจึงมีสิทธิในการด าเนินการกับทรัพยากร/มรดกวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นของตน ตามสิทธิรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 57 66 67 78 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการ        
ได๎แสดงความคิดเห็นไว๎หลากหลายทัศนะ ดังนี้ 
 ตามที่ ICOMOS (2555: 3) กฎบัตรระหวํางประเทศวําด๎วยเรื่องการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ระบุไว๎วํา ชุมชนในท๎องถิ่นควรมีสํวนรํวมในการจัดการมรดกวัฒนธรรมของตน เพราะต๎องเคารพในสิทธิ
ของชุมชนท๎องถิ่น ดังนั้น หนํวยงานภาครัฐฯ ต๎องเปิดโอกาสให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมในการ
ก าหนดเปูาหมาย วิธีการ นโยบาย และขอบเขตของการด าเนินการรํวมวางแผนอนุรักษ์จัดการน าเสนอ
การสื่อความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม และกิจกรรมการทํองเที่ยวต๎องสร๎างผลตอบแทนแกํชุมชน
ท๎องถิ่น 
 ในขณะที่ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 155-160) กลําววํา ควรเปิดโอกาสให๎ชุมชนท๎องถิ่น
มีสํวนรํวมจัดการแหลํงทํองเที่ยว เพราะชุมชนท๎องถิ่นมีสํวนรํวมแล๎วยํอมได๎รับการสนับสนุน สะดวก
รวดเร็ว และไมํขัดแย๎งกัน อีกทั้งยังงํายตํอการชํวยดูแลรักษาทรัพยากรทํองเที่ยวและสิ่งแวดล๎อมให๎คงอยูํ
อยํางยั่งยืน อีกทั้งเกิดผลประโยชน์กับชุมชนท๎องถิ่น กระจายรายได๎ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเกิดความรัก 
หวงแหน ภาคภูมิใจ พร๎อมทั้งเป็นการสร๎างจิตส านึกในการดูแล ปกปูองรักษาทรัพยากรทํองเที่ยวท๎องถิ่น 
ขณะเดียวกัน ชุมชนท๎องถิ่นถือวําเป็นผู๎ที่ได๎รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ กลําวคือ ผลกระทบ
ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม ดังนั้น จึงต๎องน าเอาข๎อคิดเห็นและข๎อจ ากัดของ
ชุมชนท๎องถิ่นมาพิจารณารํวมกันและแก๎ไขปัญหารํวมกัน 
 ในท านองเดียวกันกับ ณรงค์ ณ เชียงใหมํ (2545: 4) ที่วํา การเปิดโอกาสให๎ประชาชน
เข๎ามามีสํวนรํวมเป็นกระบวนการที่ส าคัญ คือ ประชาชนยอมรับการด าเนินการนั้นๆ มากขึ้น เพราะเป็น
การด าเนินการที่ตรงกับปัญหาและความต๎องการของประชาชน ขณะเดียวกัน ยังสํงผลให๎มีความรู๎สึก
ผูกพัน รู๎สึกเป็นเจ๎าของ ลดความขัดแย๎ง ได๎รับความรํวมมือ ชุมชนท๎องถิ่นได๎รับประโยชน์ และยังชํวย
พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนท๎องถิ่น สอดคล๎องกับ ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2554: 183-185) 
ที่วํา การมีสํวนรํวมจากผู๎คนฝุายตํางๆ เป็นกระบวนการที่ส าคัญ เพ่ือเป็นการสร๎างจิตส านึกความเป็น
เจ๎าของรํวมกัน สร๎างวัฒนธรรมการบริหารที่โปรํงใส ชํวยลดความขัดแย๎ง ท าให๎ทุกคนได๎รับประโยชน์ 
จากการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอยํางเป็นธรรม และเปิดโอกาสให๎บุคคล กลุํมบุคคลตํางๆ ได๎มี
สิทธิ์และเสียงในการจัดการอยํางเทําเทียม  
 นอกจากนี้ เสริชย์ โชติพานิช และคณะ (2556: 176) ยังได๎กลําววํา กาจัดการแหลํง
ทํองเที่ยว ควรให๎ชุมชนท๎องถิ่นมีสํวนรํวม เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความส าเร็จและความยั่งยืน    
ในระยะยาว ซึ่งในการจัดการแบบมีสํวนกับชุมชนเกี่ยวข๎องกับการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์และวิธีการ
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ไปจนถึงการด าเนินการ ทั้งนี้ เพ่ือท าให๎เกิดการเชื่อมโยง สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางแหลํงทํองเที่ยว
กับชุมชนโดยรอบ และเพ่ือลดและปูองกันความขัดแย๎ง 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยสรุปได๎วํา การจัดการแบบมีสํวนรํวม เป็นปัจจัยส าคัญที่ต๎อง
เปิดโอกาสให๎ภาคภาคีท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมด าเนินการกับแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรมทุกข้ันตอน เพราะ
ประชาชนท๎องถิ่นเป็นผู๎ที่ได๎รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ขณะเดียวกัน ยังเป็นผู๎ที่มีสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญในการด าเนินการกับมรดก/ทรัพยากรวัฒนธรรมท๎องถิ่น เพราะฉะนั้น ภาครัฐฯ จึงต๎องเป็นฝุาย
ขับเคลื่อน สํงเสริม สนับสนุนให๎ภาคภาคีท๎องถิ่น ได๎มีสํวนรํวมในแงํของการก าหนดนโยบาย รํวมวางแผน 
รํวมตัดสินใจ รํวมปฏิบัติหรือรํวมด าเนินการ และรํวมรับประโยชน์ ตลอดจนรํวมตรวจสอบประเมินผล 
ซ่ึงท าให๎เกิดผลลัพธ์เชิงบวกตามมาหลายประการ กลําวคือ 
 1. เป็นการสร๎างความเข๎าใจซึ่งกันและกัน เป็นการรับฟังข๎อเสนอแนะ รับฟังความต๎องการ 
รับฟังข๎อปัญหาเพ่ือน าเอาข๎อคิดเห็นและข๎อจ ากัดตํางๆ มาพิจารณารํวมกันให๎เกิดความสัมพันธ์
รํวมมือที่ดีตํอกัน  
 2. เป็นการรํวมค๎นหาปัญหา รํวมคิดหาแนวทางการแก๎ไขปัญหา หรือรํวมกันก าหนด
แนวทาง วางแผน เพ่ือเป็นการด าเนินการตํอไปในอนาคต 
 3. การด าเนินการทุกขั้นตอนราบรื่น เพราะแผนงานที่ได๎วางไว๎รํวมกันมีมติเป็นที่ยอมรับ
รํวมกันแล๎ว และยังสํงผลให๎ชุมชนท๎องถิ่นมีความรู๎สึกผูกพัน รู๎สึกเป็นเจ๎าของทรัพยากร/มรดกวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นของตนมากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังเป็นกระบวนการด าเนินการที่โปรํงใส ชํวยลดความขัดแย๎ง 
เกิดการยอมรับรํวมกันทุกฝุาย   
 4. กํอให๎เกิดความรัก ความหวงแหน ความภาคภูมิใจมรดกวัฒนธรรมท๎องถิ่นและเป็น
การสร๎างจิตส านึกในการดูแล ปกปูองรักษาทรัพยากร/มรดกวัฒนธรรมให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน 
 5. ชุมชนท๎องถิ่นได๎รับประโยชน์ และมีรายได๎จากการด าเนินกิจกรรม เชํน การถูกจ๎างงาน
สร๎างอาชีพ มีรายได๎จากการน าเที่ยวให๎บริการในกิจกรรมการทํองเที่ยวมีรายได๎จากการแสดงศิลปวฒันธรรม
พ้ืนเมือง ฯลฯ 
 6. เป็นการเสริมสร๎างคุณคําสังคม (Social Value) และคุณคําทางด๎านเศรษฐกิจ (Economic  
Value) ให๎กับแหลํงมรดกวัฒนธรรมให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน 
 ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงได๎ทบทวนตามที่นักวิชาการได๎เสนอไว๎เพ่ือเป็นการน าเอาวิธีการจัดการ
แบบมีสํวนรํวมมาปรับประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดส าหรับการออกแบบเครื่องมือในเก็บข้อมูล
ภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นการจัดการแบบมีสํวนรํวมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน  
ดังตารางที่ 5  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 
 

ตารางที่ 5 ประเด็นการจัดการแบบมีสํวนรํวม  
  

ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 

5.1 การมีสํวนรํวมรับรู๎ 
รํวมรับทราบ 
 

         การรับรู๎ขําวสาร เป็นการให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องภาคประชาชนท๎องถิ่น 
รับรู๎ รับทราบข๎อมูล ขําวสาร สาระส าคัญ นโยบาย วาระแผนงาน ทั้งรํวม
รับทราบปัญหาตํางๆ ขั้นตอนนี้ถือเป็นการมีสํวนรํวมตั้งแตํแรกในการ
จัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม เพราะประชาชนท๎องถิ่นมีสิทธิ์รับรู๎ 
รับทราบ ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ภาครัฐฯ ต๎องชี้แจงโดยละเอียดทั้งข๎อดี
และข๎อเสียในกระบวนการจัดการตามนโยบายหรือแผนงานนั้นๆ 
        ส าหรับวิธีการให๎ข๎อมูลสามารถใช๎ชํองทางตํางๆ เชํน เอกสาร
สิ่งพิมพ์ การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารผํานทางสื่อสารมวลชน การจัด
นิทรรศการ จดหมายขําว การแถลงขําว ติดประกาศ เว็บไซต์ ฯลฯ 

5.2 การมีสํวนรํวมคิด 
รํวมตัดสินใจ หรือการ
ปรึกษาหารือ 

         เป็นการมีสํวนรํวมแสดงออกด๎านความคิดเห็น ระหวํางหนํวยงาน
ภาครัฐฯ กับภาคประชาชนที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือท าให๎เกิดความเข๎าใจในการ
ด าเนินการมากขึ้นและน าไปสูํในทางปฏิบัติโดยแบํงเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
         ขั้นตอนที่ 1 การมีสํวนรํวมขั้นต๎น เป็นการค๎นหาความต๎องการและ
วิธีการเข๎าไปมีสํวนรํวมในการจัดการ 
        ขั้นตอนที่ 2 การมีสํวนรํวมในขั้นเตรียมการ เป็นการหาโอกาส
หรือชํองทางในการแก๎ปัญหา รวมทั้งล าดับความส าคัญของการจัดการที่
ต๎องด าเนินการ 
         ขั้นตอนที่ 3 การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจการปฏิบัติการ หรือเป็น
การสรรหาบุคคลเข๎ามาปฏิบัติการ เพ่ือเป็นบุคลากรในการบริหารจัดการ 

5.3 การมีสํวนรวํมรับฟัง 
และแสดงความคิดเห็น 

         เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ประชาชน
และฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎ใช๎เวทีสาธารณะในการท าความเข๎าใจ และค๎นหา
เหตุผลในการด าเนินการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยว ซึ่งมีหลาย
รูปแบบ ได๎แก ํ
         1. การประชุมในระดับชุมชน เป็นการชุมชนที่จัดขึ้นในชุมชน      
ที่ได๎ผลกระกระทบจากการจัดการ โดยเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบแหลํง
ทํองเที่ยวต๎องอธิบายและตอบข๎อซักถาม  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 
 

ตารางที่ 5 ประเด็นการจัดการแบบมีสํวนรํวม (ตํอ) 
 

ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 

         2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ 
        3. การประชาพิจารณ์ 

5.3 การมีสํวนรวํมรับฟัง 
และแสดงความคิดเห็น 

         เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ประชาชน
และฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎ใช๎เวทีสาธารณะในการท าความเข๎าใจ และค๎นหา
เหตุผลในการด าเนินการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยว ซึ่งมีหลาย
รูปแบบ ได๎แก ํ
         1. การประชุมในระดับชุมชน เป็นการชุมชนที่จัดขึ้นในชุมชนที่ได๎ผล
กระทบจากการจัดการ โดยเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบแหลํงทํองเที่ยวต๎อง
อธิบายและตอบข๎อซักถาม  
         2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ 
         3. การประชาพิจารณ์ 

5.4 การมีสํวนรํวม
ด าเนินการรํวมท า 
รํวมสนับสนุน 

          เป็นการมีสํวนรํวมปฏิบัติหรือด าเนินงานตามแผนงานที่ได๎         
วางไว๎รํวมกันเพื่อเป็นการกํอให๎เกิดความรู๎สึกรํวมและปฏิบัติรํวม คือ 
          1. การมีสํวนรํวมในการสละทรัพยากร ได๎แกํ การมีสํวนรํวมใน
การสละแรงกาย การสละเงิน รํวมลงทุน การให๎วัสดุอุปกรณ์ และการให๎
ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากรเหลํานี้จะให๎ด๎วยความเต็มใจ 
          2. การมีสํวนรํวมในการจัดการและประสานงาน ได๎แกํ การมี
สํวนรํวมโดยวิธีการจ๎างบุคคลเข๎ามามีสํวนด าเนินการฝึกอบรมผู๎ที่ปฏิบัติ
ในการจัดการ หรือการให๎ค าปรึกษาในการตัดสินใจ  
          3. การมีสํวนรํวมในการเข๎าเป็นผู๎ปฏิบัติ หากเป็นการบังคับให๎เข๎า
ปฏิบัติงานในแผนงาน การมีสํวนรํวมตํางไปจากการให๎ความรํวมมือ เพราะ
การบังคับนั้น ผลประโยชน์ไมํใช๎สิ่งส าคัญ แตํถ๎าเป็นการรํวมด๎วยความ
เต็มใจจะมีการค านึงถึงผลประโยชน์ที่ได๎รับหลังจากการมีสํวนรํวม   

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 
 

ตารางที่ 5 ประเด็นการจัดการแบบมีสํวนรํวม (ตํอ) 
 

ล าดับ / รายการ ดัชนีชี้วัด 

5.5 การมีสํวนรํวม 
รับผลประโยชน์ 

          การมีสํวนรํวมรับผลประโยชน์ จากการจัดการแหลํงทํองเที่ยว
วัฒนธรรม โดยชุมชนท๎องถิ่นเป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรม และได๎รับ
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ๎อม สามารถแบํงเป็น 3 สํวน ดังนี้ 
          1. การมีสํวนรํวมรับผลประโยชน์ด๎านวัตถุหรือมีรายได๎ เชํน            
การถูกจ๎างงานสร๎างงาน สร๎างอาชีพ เชํน การน าเที่ยวการให๎บริการ       
ในกิจกรรมการทํองเที่ยวมีรายได๎จากการแสดงศิลปะพ้ืนเมือง 
          2. การมีสํวนรํวมรับผลประโยชน์ด๎านสังคม คือ ผลประโยชน์                      
ที่ เกิดขึ้นที่ เกิดขึ้นแกํสังคม เชํน โรงเรียน สถานที่สาธารณะหรือ
สํวนกลางของชุมชน รวมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตประชาชนมีสุข
ภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกาย สังคม จิตใจ และจิตญาณ  
          3. การมีสํวนรํวมรับผลประโยชน์ในด๎านบุคคล ได๎แกํ ความนับถือ
ตนเองพลังอ านาจทางการเมืองความคุ๎มคําของผลประโยชน์ 

5.6 การมีสํวนรํวมติดตาม 
และประเมินผล 
 
 
 

          การมีสํวนรํวมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล โดยให๎
ชุมชนท๎องถิ่นและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องภาคสํวนตํางๆ ที่มีสิทธิรํวมติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลด าเนินรํวมกับหนํวยงานภาครัฐฯ เชํน กิจกรรม
หรือโครงการนั้นๆ วําบรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ตั้งไว๎หรือไมํ 
การมีสํวนรํวมของประชาชน ในสํวนนี้เป็นประโยชน์ตํอการด าเนินนโยบาย       
และโครงการตํางๆ โดยเฉพาะการจัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม ควรให๎
ประชาชนท าหน๎าที่เฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะ เพ่ือหาแนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือวางแนวทางการด าเนินการ 
ตํอไปในอนาคต 
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 โดยสรุป ระบบความสัมพันธ์ของแนวคิดในกระบวนการศึกษา เรื่อง ความเป็นไปได๎ในการ
จัดการแหลํงทํองเที่ยวโบราณสถานในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ขณะเดียวกัน ยังสามารถเชื่อมโยงให๎เห็น
ภาพรวมของกรอบแนวคิดส าหรับการเก็บข๎อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์ข๎อมูลในแตํละประเด็น 
แผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงระบบความสัมพันธ์ของแนวคิดในกระบวนศึกษาวิจัยเรื่อง ความเป็นไปได๎ 
 ในการจัดการแหลํงทํองเที่ยวโบราณสถานในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 

 

การท่องเที่ยววัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) 

 

ปัญหาการจัดการ 

การจัดการด๎าน
แหลํงเรียนรู ๎

 

การจัดการด๎าน
ภูมิทัศน์ 

 

การจัดการแบบ
มีสํวนรํวม 

การจัดการด๎าน
ความปลอดภัย 

การจัดการด๎าน
บริการพื้นฐาน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) 
      1. หนํวยงานภาครัฐฯ 
      2. ภาคประชาชนท๎องถิ่น 
      3. นักทํองเที่ยว/ผู๎มาเยือน 

 

 

ทรัพยากร/มรดกวัฒนธรรม 
แหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม 

(Cultural Heritage Resource) 
 

การจัดการแหล่งท่องเท่ียววัฒนธรรม  
 (Cultural tourism site management) 

-  คุณคําและความส าคัญ 
-  รูปแบบการจัดการ 
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลทั้งจากเอกสาร และ
จากฐานข๎อมูลผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต (Internet) เพ่ือเป็นการถอดบทเรียนจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
กับการจัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม ซ่ึงแบํงชุดข๎อมูลออกเป็น 3 หัวข๎อ ดังนี้ 
 1. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพระจุฑาธุชราชฐาน  จากการศึกษาค๎นคว๎า
ผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข๎องกับการจัดการพระจุฑาธุชราชฐาน ในระหวําง พ.ศ. 2532-2557 พบวํา มีผลงานวิจัย
ที่เกีย่วข๎อง จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (2536) แผนการจัดการพัฒนาและอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมทั้งในเขตและนอกเขตพระที่นั่งจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เสนอตํอ 
ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล๎อม ซึ่งผลงานวิจัยฉบับนี้ เกี่ยวข๎องกับงานของผู๎วิจัยเฉพาะภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐานเทํานั้น 
 ผลการศึกษา พบวํา พระจุฑาธุชราชฐาน มีคุณคําและความส าคัญระดับชาติ ในฐานะ
อนุสรณ์ของพระราชวงศ์สมัยรัชกาลที่ 5 จึงเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสถาปัตยกรรม และ
ภูมิสถาปัตยกรรม โดยให๎หนํวยงานภาครัฐฯ ควบคุม ดูแล กลําวคือ เสนอให๎กรมศิลปากรและส านัก
พระราชวังก าหนดนโยบาย เพ่ืออนุรักษแ์ละพัฒนาสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งเสนอ
ให๎จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งหนํวยงาน ควบคุม ดูแลและบริการนักทํองเที่ยว พร๎อมกับจัดวาง
ระเบียบควบคุมพฤติกรรมนักทํองเที่ยวและสร๎างสิ่งบริการพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการทํองเที่ยว ทั้งนี้ 
ผลงานวิจัยฉบับนี้ ได๎ศึกษาไว๎ใน พ.ศ. 2536 รวมเป็นระยะเวลา 20 ปี ผํานมาแล๎ว ซึ่งในชํวงระยะดังกลําว 
นับวําเป็นชํวงเริ่มต๎นของการบูรณะ ฟ้ืนฟู ปรับปรุง ซํอมแซม ตลอดจนหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎น าเอา
ไปปฏิบัติจริงบ๎างแล๎ว จะเห็นวํา มีการบูรณะ ปรับปรุง ซํอมแซมอาคาร และมีหนํวยงานภาครัฐฯ เข๎ามา
ควบคุม ก ากับ ดูแล 
 อยํางไรก็ตาม ในกระบวนการศึกษาของผลงานวิจัยฉบับนี้ แตกตํางกับผลงานของผู๎วิจัย
โดยสิ้นเชิง เพราะผลงานวิจัยฉบับนี้ เป็นศึกษาด๎านกายภาพเป็นหลัก กลําวคือ เป็นการศึกษาแนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม แตํผลงานของผู๎วิจัยในการศึกษาครั้งนี้ 
เป็นการศึกษาทบทวนการจัดการแหลํงทํองเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เพ่ือประเมินปัญหา
จากความคิดเห็นและความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholders) แล๎วเสนอแนวทางการ
จัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐานให๎หนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎น าเอาไป
ปฏิบัติจริงตํอไปในอนาคต และตอบสนองกับสถานการณ์ทางการทํองเที่ยว  
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 จามรี อาระยานิมิตสกุล และคณะ (2548) โครงการส ารวจและออกแบบเพื่อพัฒนา
พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลการศึกษา พบวํา พระจุฑาธุชราชฐาน
ในฐานะพระราชวังฤดูร๎อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 เป็นโบราณสถาน
ขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2533 มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงถึงคุณคํา
ทางวัฒนธรรมและคุณคําทางสังคมเศรษฐกิจ รวมทั้งศึกษาส ารวจสภาพทางกายภาพ ต าแหนํงสิ่งกํอสร๎าง
โบราณที่ไมํปรากฏแล๎ว สภาพภูมิประเทศ อาคารพระราชวังโบราณสถาปัตยกรรมองค์ประกอบทาง
ภูมสิถาปัตยกรรม ระบบสาธารณูปโภค การทํองเที่ยว การบริหารจัดการการมีสํวนรํวมและประโยชน์
ท๎องถิ่นและผังบริเวณ สวนพืชพรรณประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ยังศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน พบวํา มี 7 ประเด็นปัญหา ได๎แกํ ประเด็นแรก คือ ข๎อมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร์
ยังไมํครบถ๎วน ประเด็นที่สอง ปัญหาสถาปัตยกรรมอาคารโบราณสถานและสิ่งกํอสร๎างขึ้นใหมํเสื่อมสภาพ 
ประเด็นที่สาม ปัญหาด๎านภูมิสถาปัตยกรรมยังไมํมีการศึกษาส ารวจ ประเด็นที่สี่ ปัญหาการเที่ยวชม 
ประเด็นที่ห๎า ปัญหาระบบสาธารณูปโภค ประเด็นที่หก ปัญหาด๎านการบริหารจัดการ และประเด็นที่เจ็ด 
ปัญหาการดูแลรักษา เป็นต๎น ซ่ึงสาระส าคัญที่สุดอีกประการหนึ่งของผลงานวิจัยฉบับนี้ คือ การเสนอ
แนวทางการพัฒนาและการเสนอแผนการฟ้ืนฟู ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งเสนอ
แนวทางการการพัฒนาด๎านการบริการจัดการ การจัดการทํองเที่ยว และดูแลรักษา 
 อยํางไรก็ตาม ผลงานวิจัยฉบับนี้ กลับไมํได๎ศึกษามุมมองความคิดเห็นและความต๎องการ
ของกลุํมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องและกลุํมผู๎รับบริการ ซึ่งเป็นเพียงการเสนอแนะจากการศึกษาส ารวจเทํานั้น 
เพราะฉะนั้น ผลงานของผู๎วิจัยในการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นสํวนเพ่ิมเติมในการศึกษาความคิดเห็น และ
ความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholders) เพ่ือประเมินปัญหาจากการจัดการที่ผํานมา 
แล๎วเสนอแนวทางการจัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานให๎มีทิศทาง
ด าเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 กลําวโดยสรุป จากการศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการพระจุฑาธุชราชฐานทั้ง 2 ฉบับ 
ดังที่กลําวมาข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวํา ไมํมีการศึกษาความคิดเห็นและความต๎องของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
(Stakeholders) และเป็นการศึกษาเชิงกายภาพเป็นหลัก ที่มุํงเน๎นให๎หนํวยงานภาครัฐฯ ด าเนินการในการ
อนุรักษ์และพัฒนา โดยการบูรณะ ปรับปรุง ซํอมแซมอาคารโบราณสถานและภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้ง
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ ขณะเดียวกัน หนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎น าความรู๎จากผลงานวิจัย
ทั้ง 2 ฉบับดังกลําว ไปปรับใช๎จริงบ๎างแล๎ว เชํน การบูรณะ ปรับปรุง ซํอมแซมอาคารโบราณสถาน 
จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์และเป็นสถานที่ทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จนกระทั่งเปิดให๎ประชาชนเข๎าชมอยําง
เป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2547 เป็นต๎นมา รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี ผํานมาแล๎ว ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความ
คิดเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องศึกษาทบวนการด าเนินการที่ผ่านมาว่า มีการด าเนินการอย่างไรบ้าง? 
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เกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง? และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความคิดเห็นอย่างไร ต้องการให้มี
การจัดการอย่างไร ดังนั้น ผลงานของผู๎วิจัยในการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นสํวนหนึ่งในการเสนอแนวทาง 
การจัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐานด๎วยรูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืน เพ่ือให๎
หนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎พิจารณารํวมกันและเกิดความคิดเห็นสอดคล๎องกัน แล๎วได๎น าเอาผลจาก
การศึกษาในครั้งนี้ ไปปฏิบัติให๎เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมตํอไป 
 2. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม การศึกษาค๎นคว๎าผลงาน 
วิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม ในระหวําง พ.ศ. 2550-2557 พบวํา มีผลงานวิจัย
ทีเ่กี่ยวข๎อง จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
 ดลฤทัย โกวรรธนะกุล (2550) แนวทางการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก งานวิจัยกลุํมวิชาการทํองเที่ยวคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ขอนแกํน โดยมวีัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือศึกษาฐานข๎อมูลด๎านการจัดการแหลํงทํองเที่ยว
ของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบัน ประการที่สอง เพ่ือศึกษานโยบาย
การจัดการเกณฑ์การจัดการมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ในเขตพ้ืนที่วัดพูและแหลํงตั้ง
ถิ่นฐานโบราณที่เกี่ยวเนื่องในพ้ืนที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจ าปาสักวัดพู แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเปรียบเทียบกับการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ภพูระบาทในปัจจุบัน ประการที่สาม เพ่ือวาง
แนวทางการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวมรดกโลกของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และประการที่สี่ เพ่ือเสนอ
ความคิดเห็นนโยบายการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวที่ต๎องการพัฒนาเป็นมรดกโลกในแงํของการ
ทํองเที่ยววัฒนธรรม โดยใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลจากเอกสาร และการศึกษาภาคสนาม ด๎วยการสังเกตและ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
 ผลการศึกษา พบวํา การพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นแหลํงทํองเที่ยว
มรดกโลกต๎องอาศัยความรํวมมือจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท๎องถิ่น 
เพ่ือท าให๎บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวมรดกโลกอยํางยั่งยืน ส าหรับการพัฒนาการ
ทํองเที่ยววัฒนธรรม โดยเสนอให๎มีถํายทอดความรู๎ด๎านการทํองเที่ยวให๎กับชุมชนท๎องถิ่น และเสนอให๎มี
การประเมินและติดตามผล รวมทั้งขอความรํวมมือกับนักวิชาการเพ่ือให๎ความรู๎ด๎านการจัดการทํองเที่ยว
รวมทั้งเสนอให๎มีการระดมก าลังสมองของชุมชนท๎องถิ่น เพ่ือค๎นหากิจกรรมเพ่ือดึงดูดนักทํองเที่ยว
ปรับปรุงอาหารให๎ถูกสุขลักษณะ และการจัดกิจกรรมประเพณีให๎แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ เชํน 
การแตํงกายด๎วยผ๎าพ้ืนเมือง การบรรเลงดรตรีพ้ืนบ๎าน เสนอให๎มีปูายแสดงจุดทํองเที่ยวในหมูํบ๎าน 
เพ่ือเป็นการเชิญชวนและแสดงความเป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่น นอกจากนี้ยังเสนอให๎มีการทํองเที่ยว         
แบบวัฒนธรรมศึกษา โดยให๎นิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนในเขตจังหวัดใกล๎เคียงทัศนศึกษาและรํวมกิจกรรม
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ทางวัฒนธรรมเพ่ือเผยแพรํวัฒนธรรม ตลอดจนเสนอให๎ขอความรํวมมือจากบุคคลหรือหนํวยงานที่ชุมชน
เห็นวํามีความสามารถท่ีชํวยเหลือชุมชนได๎ เพ่ือมุํงให๎เกิดรายได๎ให๎กับชุมชนและสร๎างชื่อเสียง  
 พรวิไล วงศ์ไตรพิพัฒน์ (2552) เส้นทางสายหิน : การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติและความเป็นมา
ของเส๎นทางสายหินแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
ปัญหาการจัดการเส๎นทางสายหิน แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา และเพ่ือศึกษา
แนวทางการจัดการเส๎นทางสายหิน : แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมเพ่ือสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารและการเก็บ
มูลภาคสนามด๎วยการใช๎แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสนทนากลุํม จากกลุํม
ตัวอยําง 3 กลุํม ได๎แกํ กลุํมผู๎รู๎ กลุํมผู๎ปฏิบัติ และกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลทั่วไป จ านวน 53 คน 
 ผลการศึกษา พบวํา ปัญหาที่เกิดจากการทํองเที่ยวที่ส าคัญ คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพรํ สาระความรู๎ให๎นักทํองเที่ยวทราบ โดยเฉพาะแผํนปูายแสดงประวัติความเป็นมาและความส าคัญ
ของแหลํงทํองเที่ยว ขาดการบริหารจัดการด๎านนโยบายการสารสนเทศเพ่ือวางแผนการพัฒนาอยํางยั่งยืน             
ไมํเพียงพอ และโครงสร๎างของการจัดการยังไมํเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ศูนย์กลางของหมูํบ๎านยังไมํได๎
ใช๎ประโยชน์ในด๎านการทํองเที่ยว รวมทั้งการสํงเสริมการค๎าการบริการชุมชน ปัญหานโยบายการทํองเที่ยว
ของจังหวัด และอ าเภอเน๎นสํงเสริมประเพณีมากกวําการทํองเที่ยว ขาดการประสานงานเพ่ือการรํวมมือ
กับหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง เชํน กรมศิลปากรและการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ท าให๎การพัฒนาการทํองเที่ยว 
ไมํเป็นไปในทิศทางเดียวกันและความพร๎อมของบุคลากรเพ่ือการทํองเที่ยวมีจ ากัด โดยเฉพาะงานวิชาการ
ของบุคลากรในต าบลเป็นคนนอกเขตพ้ืนที่ จึงท าให๎ขาดการสื่อความหมายให๎เห็นคุณคําของแหลํง
ทํองเที่ยวในท๎องถิ่น 
 ผลงานวิจัยฉบับนี้ เสนอแนวทางการจัดการแหลํงทํองเที่ยว โดยให๎มีการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือถํายทอดให๎สาธารณชนได๎เห็นถึงคุณคําของรํองรอยอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ควบคูํกับประเพณี
ท๎องถิ่นและน าธรรมชาติเข๎ามาเป็นบริบทในการทํองเที่ยวเพ่ิมขึ้น โดยสร๎างความรํวมมือของคนในชุมชน
ท๎องถิ่นและหนํวยงานในท๎องถิ่น ขณะเดียวกันยังได๎เสนอให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัด และองค์การ
บริหารสํวนต าบลเข๎ามาให๎การสนับสนุน และให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับการทํองเที่ยวอยํางจริงจัง ตลอดจน
การจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงดูแลรักษา นอกจากนี้ยังเสนอให๎มีการพัฒนาองค์ประกอบของ
แหลํงทํองเที่ยว เชํน จัดท าปูายบอกทาง สิ่งอ านวยความสะดวก ปูายประชาสัมพันธ์ข๎อมูลสารสนเทศ 
จัดท าเอกสารหรือแผํนพับแนะน าแหลํงทํองเที่ยว ประชาสัมพันธ์ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให๎มากขึ้น จัดอบรม 
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มัคคุเทศก์ให๎ความรู๎แกํเยาวชนอาสาสมัครในหมูํบ๎าน และให๎คัดเลือกบุคลากรผู๎ด าเนินการพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวเพื่อให๎มีศักยภาพในการบริหารจัดการและน านักทํองเที่ยวเข๎าชม 
 จิรานุช โสภา และคณะ (2554) ศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกของ
ประเทศไทย กรณีศึกษา : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชรและอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน งานวิจัย คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาศักยภาพของจัดการแหลํงทํองเที่ยว
ในเมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดก าแพงเพชรเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์
จุดเดํน จุดด๎อยของแหลํงทํองเที่ยวทั้งในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาและอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - ก าแพงเพชร ในมมุมองของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง และเพ่ือศึกษาประเด็นปัญหาที่ประสบ
ในการจัดการแหลํงทํองเที่ยวทั้งในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - ก าแพงเพชรในมุมมองของผู๎ที่เกี่ยวข๎องเป็นการศึกษาแบบผสมผสานระหวําง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร และการเก็บมูลภาคสนาม 
ด๎วยการใช๎แบบสัมภาษณ์เชิงลึก หนํวยงานและกลุํมแทนภาคสํวนตํางๆที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง จ านวน 50 คน 
และใช๎แบบสอบถาม กลุํมนักทํองเที่ยว จากกลุํมตัวอยําง 226 คน           
 ผลการศึกษา พบวํา แหลํงทํองเที่ยวเมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี 
อยุธยา และสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – ก าแพงเพชรเป็นแหลํงโบราณสถานที่มีความดึงดูดใจทางการทํองเที่ยว 
ที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับชาติและระดับโลก ภาพรวมในการบริหารจัดการ
แหลํงทํองเที่ยวมรดกโลก หนํวยงานภาครัฐฯ มีบทบาทมากกวําชุมชนในท๎องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา และสุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - ก าแพงเพชรมีความแตกตํางกันในด๎านพ้ืนที่ตั้ง พบวํา 
มีปัญหาด๎านการจัดการพ้ืนที่ที่แตกตํางกัน เพราะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูํในเขตเมือง 
สํงผลให๎มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท าให๎เกิดปัญหาการรุกล้ าพ้ืนที่มรดกโลก รวมทั้งยังคงประสบปัญหา
ด๎านพ้ืนที่ทับซ๎อนกับที่อยูํอาศัย และพ้ืนที่ท ากินของชาวบ๎านด๎วย จากประเด็นปัญหาตํางๆ ดังที่กลําวมานั้น
ได๎เสนอแนวทางการจัดการ คือ  
 1. ด๎านนโยบาย เสนอให๎มีมาตรการในการอนุรักษ์พ้ืนที่ แผนการอนุรักษ์ด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม และวิถีชีวิตควบคูํกัน 
 2. การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว เสนอให๎หนํวยงานภาครัฐฯ และเอกชนจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเส๎นทางทํองเที่ยวเมืองมรดกโลกผํานสื่ออยํางตํอเนื่อง  
 3. การปรับปรุงการบริการพ้ืนฐาน เสนอให๎มีสิ่งอ านวยความสะดวก เชํน ห๎องสุขา 
สถานที่จอดรถ ปูายบอกทางหรือปูายสื่อความหมายที่เหมาะสมและที่รองรับขยะเพ่ือตอบสนองตํอความ
ต๎องการของนักทํองเที่ยว  
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 4. การบริหารจัดการ ได๎เสนอให๎พัฒนาทรัพยากรบุคคลอบรมให๎ผู๎ประกอบการมีจิต
บริการและความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศเพ่ือสื่อสารข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวให๎นักทํองเที่ยว
ได๎รับรู๎ รับทราบ และเข๎าใจ  
 3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐาน ส าหรับการศึกษาในสํวนนี้ เป็นการส ารวจข๎อมูล
จากเอกสารที่เก่ียวข๎องกับพระจุฑาธุชราชฐาน เพ่ือน าไปสูํการพิจารณาด๎านความพร๎อมในแงํขององค์
ความรู๎ เพราะในกระบวนการจัดการแหลํงทํองเที่ยวภายในเขตโบราณสถานนั้น จ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎อง
ถํายทอดความรู๎ให๎กับนักทํองเที่ยวและสาธารณชนทั่วไปได๎รับรู๎ รับทราบในวงกว๎าง ทั้งนี้ จากการศึกษา
ค๎นคว๎าข๎อมูลพระจุฑาธุชราชฐานในระหวําง พ.ศ. 2521-2557 พบวํา มีจ านวน 24 ฉบับ สํวนใหญํเป็นข๎อมูล
จากคณาจารย์และนักศึกษาประจ าคณะตํางๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักวิชาการทํานอ่ืนๆ 
ได๎ศึกษาไว๎หลากหลายประเด็น ดังนี้ 
 3.1 ข๎อมูลจากคณาจารย์และนักศึกษาประจ าคณะตํางๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ านวน 18 ฉบับ ได๎แกํ 
 พรพรรณ ฟูตระกูล (2524) ศึกษาเรื่อง พระจุฑาธุชราชฐาน พระราชวังฤดูร้อน
เกาะสีชัง บทความฉบับนี้ ปรากฏในวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกาะสีชัง เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 4 
และประวัติศาสตร์ของพระจุฑาธุชราชฐาน เมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
รัชกาลที่ 5 โดยได๎ล าดับเหตุการณ์ความเป็นมาตามชํวงเวลา รวมทั้งศึกษาพัฒนาการทางกายภาพ หลังจาก
ที่พระจุฑาธุชราชฐานได๎กลายเป็นสถานที่ท าการตํางๆ จนถึง พ.ศ. 2494 
 พรพรรณ ฟูตระกูล, ธีรชัย ก าภู ณ อยุธยา และชาลี มงคลรัตน์ (2528) ศึกษาส ารวจ
การใช้ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบนเกาะสีชังเพื่อเสนอเป็นแผนแม่บทเบื้องต้น ผลงาน
วิชาการฉบับนี้ เป็นการศึกษาส ารวจภูมิสถาปัตยกรรมและค๎นคว๎าข๎อมูลทางประวัติศาสตร์เพ่ือเชื่อมโยง
ให๎เห็นถึงพัฒนาการทางกายภาพของพระจุฑาธุชราชฐาน 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรม, ภาควิชาสถาปัตยกรรม (2529) ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาบริเวณพระราชวังจุฑาธุชราชฐานเกาะสีชัง เอกสารวิชาการฉบับนี้ เป็นการศึกษาส ารวจ
สภาพทางกายภาพและได๎สืบค๎นข๎อมูลทางด๎านประวัติศาสตร์ พร๎อมทั้งส ารวจรังวัดอาคารสิ่งกํอสร๎าง
ที่ยังเหลืออยูํ ถํายภาพ รํางแบบ และเขียนแบบเพื่อการอนุรักษ์ในเขตพระราชวังโบราณสถาน 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์, หนํวยปฏิบัติการวิจัยระบบการ
จัดการแหลํงน้ า (2548) จัดท า โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ าในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ าเภอ
เกาะสชีัง จังหวัดชลบุรี ผลงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาด๎านวิศวกรรมศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรม 
โดยการจัดท าแผนที่ภูมิประเทศแสดงต าแหนํงของอาคาร บํอน้ า และสระน้ าตํางๆ ศึกษาทิศทางการไหล
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ของน้ าเดิม และศึกษาประเมินความต๎องการใช๎น้ า แล๎วเสนอรูปแบบและการปรับปรุงระบบน้ าให๎มี
ความเหมาะสม รวมทั้งออกแบบรายละเอียดของระบบน้ าและประเมินราคาในการกํอสร๎าง ซึ่งรายงานชุดนี้
ประกอบด๎วย 4 ฉบับ คือ ฉบับแรกรายงานหลัก ฉบับที่สอง คือ แบบระบบระบายน้ า ฉบับที่สาม คือ 
รายงานรายละเอียดด๎านวิศวกรรม และฉบับที่สี่ คือ รายงานปริมาณงานและราคากํอสร๎าง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาพฤกษศาสตร์ (2548) จัดท า
โครงการพัฒนาพระต าหนักจุฑาธุชราชฐาน เรื่องพรรณไม้ในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐานเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาด๎านพฤกษศาสตร์ โดยการศึกษา
ส ารวจรวบรวมชนิดของพรรณไม๎ ทั้งชนิดที่เป็นพรรณไม๎ปลูกและพรรณไม๎ท๎องถิ่นภายในบริเวณพระจุฑาธุช
ราชฐาน แล๎วศึกษาวิเคราะห์ชนิดพรรณไม๎ที่จะน ามาปลูกเพ่ิมเติม ซึ่งพิจารณาจากประวัติการปลูก 
และพรรณไม๎ท๎องถิ่นบริเวณใกล๎เคียงที่มีความเหมาะมีศักยภาพในการปลูกประดับที่สามารถขึ้นได๎        
ในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (2548) จัดท า โครงการศึกษา
และส ารวจไม้ยืนต้นในเขตพระจุฑาธุชราชฐานเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ผลงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาพฤกษศาสตร์ โดยการการศึกษาส ารวจเก็บข๎อมูลต๎นไม๎ยืนต๎นและไม๎พํุม
ขนาดใหญํภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน รวมทั้งได๎ท าการตรวจสอบชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ 
จากนั้นศึกษาประเมินคุณคําต๎นไม๎ในด๎านความงามและความส าคัญทางประวัติศาสตร์ พร๎อมทั้งประเมิน
สภาพความต๎องการในการบ ารุงรักษา ก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ พ้ืนฟู บ ารุง รักษาต๎นไม๎ และปรับปรุงสวน
ในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
 จามรี อาระยานิมิตสกุล และคณะ (2548) จัดท า โครงการส ารวจและออกแบบ
เพื่อพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี รายงานฉบับสมบูรณ์ ตามที่ได๎ศึกษาทบทวน
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการพระจุฑาธุชราชฐานไว๎ข๎างต๎น ซึ่งผลงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษา        
ในเชิงประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล๎อม สถาปัตยกรรม การทํองเที่ยว พฤกษศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหา และ
การอนุรักษ์และพัฒนาทางภูมิสถาปัตยกรรม 
 บัณฑิต จุลาสัย (2550: 1-13) ศึกษาเรื่อง การท าลายและอนุรักษ์ : ชะตาชีวิตที่
ผกผันและผูกพันของเกาะสีชังและพระจุฑาธุชราชฐาน บทความฉบับนี้ เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ 
โดยการศกึษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ร๎ายที่เกินขึ้นบนเกาะสีชังและพระจุฑาธุชราชฐาน 
เมื่อครั้งอดีต เชํน วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 พระจุฑาธุชราชฐานถูกทิ้งร๎างการระเบิดหินและคลังเชื้อเพลิง 
จนกระท่ังผํานพ๎นวิกฤตมาจนปัจจุบัน 
 พีรศรี โพวาทอง (2549: 15-27) ศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางกายภาพเกาะสีชังก่อน
การสร้างพระจุฑาธุชราชฐาน บทความฉบับนี้ เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ โดยการศึกษาวิเคราะห์
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พัฒนาการทางกายภาพของเกาะสีชังในชํวงต๎นรัตนโกสินทร์ เพ่ือเชื่อมโยมกับประวัติศาสตร์กํอนการสร๎าง
พระจุฑาธุชราชฐานในชํวงรัชกาลที่ 5 หรือระหวําง พ.ศ. 2365 ถึง พ.ศ. 2431 โดยประมวลข๎อมูลจากเอกสาร 
ภาพถําย และแผนที่ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ด๎านประวัติศาสตร์ของเกาะสีชัง  
   จามรี อาระยานิมิตสกุล (2550: 37-46) ศึกษาเรื่อง ประวัติพระจุฑาธุชราชฐาน 
บทความฉบับนี้ เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์พระจุฑาธุชราชฐาน โดยศึกษาล าดับเหตุการณ์กํอนการ
กํอสร๎างจุฑาธุชราชฐาน เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 4 คราวเสด็จประพาสเกาะสีชังจนถึงสมัยพระบาท  
สมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 ที่ได๎เริ่มกํอสร๎างพระจุฑาธุชราชฐานเมื่อ พ.ศ. 2431 และ
เหตุการณ์ส าคัญที่ต๎องหยุดชะงักลง รวมทั้งได๎การศึกษาตามล าดับชํวงเวลาตามการใช๎พ้ืนที่ภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน ในระหวําง พ.ศ. 2450-2547 
 จามรี อาระยานิมิตสกุล และพีรศรี โพวาทอง (2550: 49-58) ศึกษาเรื่อง พระจุฑาธุช
ราชฐาน ร.ศ.112 ข้อมูลใหม่จากหอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศส บทความฉบับนี้ เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ 
โดยการศึกษาจากภาพถํายในอดีตเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์          
ที่ค๎นพบจากหอสมุดแหํงชาติฝรั่งเศส 
 พรรณชลัท สุริโยธิน (2550: 89-106) ศึกษาเรื่อง การออกแบบให้แสงสว่างเพื่อ
การอนุรักษ์พระจุฑาธุชราชฐาน บทความฉบับนี้ เป็นการศึกษาในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการออกแบบ 
แสงสวํางเพ่ืออนุรักษ์สถาปัตยกรรม และสํงเสริมคุณคําความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของพระจุฑาธุช
ราชฐาน และเพ่ือประโยชน์ในการใช๎สอยและความปลอดภัย โดยได๎น าเอาองค์ประกอบ สถาปัตยกรรม
มาใช๎ในการออกแบบดวงโคม รวมทั้งได๎น าเอาประเพณีและวัฒนธรรมมาเป็นสํวนหนึ่งของการออกแบบ 
 จักรพร สุวรรณนคร (2550: 106-120) ศึกษาเรื่อง สะพานอัษฏางค์ บทความฉบับนี้ 
เป็นการศึกษาสถาปัตยกรรม โดยการศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสะพานอัษฏางค์เดิมเม่ือครั้ง
ในอดีต และชี้ให๎เห็นถึงสภาพของสะพานอัษฏางค์กํอนการกํอสร๎างขึ้นใหมํ และการก าหนดรูปแบบ
สถาปัตยกรรม โดยได๎เชื่อมโยงให๎เห็นกระบวนการสร๎างสะพานอัษฏางค์ข้ึนมาใหมํ เมื่อ พ.ศ. 2546 
 จามรี อาระยานิมิตสกุล (2550: 59-78) ศึกษาเรื่อง ระบบการจัดการน้ าในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน บทความฉบับนี้ เป็นการศึกษาภูมิสถาปัตยกรรม โดยการการศึกษาระบบการจัดการน้ า
ที่สร๎างขึ้นในเขตพระจุฑาธุชราชฐานตั้งแตํสมัยรัชกาลที่ 5 โดยศึกษาทางกายภาพของพ้ืนที่ ได๎แกํ ธาร 
สระ บํอ น้ าพุ น้ าตก และทิศทางการไหลของน้ า แล๎วศึกษาวิเคราะห์สภาพของระบบระบายน้ าจาก
สภาพปัจจุบัน เพ่ือวางแนวคิดในการพัฒนาวางแผน ออกแบบ เพ่ือแก๎ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 จามรี อาระยานิมิตสกุล และคณะ (2550: 79-88) ศึกษาเรื่อง ต้นไม้ใหญ่ในเกาะสีชัง 
ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมที่มีชีวิต บทความฉบับนี้ เป็นการศึกษาภูมิสถาปัตยกรรม โดยการศึกษา
ข๎อมูลทางประวัติเกี่ยวกับต๎นทั้งในเขตพระจุฑาธุชราชฐานและต๎นไม๎ใหญํนอกเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
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เพ่ือเป็นข๎อมูลทางประวัติศาสตร์ในการสื่อความหมายให๎นักทํองเที่ยวทราบถึงความส าคัญและประวัติ
ของสภาพเดิมของเกาะสีชังในอดีต รวมทั้งแสดงความเห็นถึงส าคัญของต๎นไม๎บนเกาะสีชังในอดีต เพ่ือปกปูอง
การถูกคุมคามจากการขยายชุมชน   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
(2552) ศึกษาเรื่อง บันทึกความเปลี่ยนแปลงของสวนและต้นไม้ในรอบปี: พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง 
โครงการนี้เป็นการศึกษาเชิงพฤกษศาสตร์ โดยการศึกษาความเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของสวน ต๎นไม๎
ในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน โดยเป็นการเก็บข๎อมูลด๎วยการบันทึกภาพเป็นจ าเดือนตลอดระยะเวลา 1 ปี 
ระหวํางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เพ่ือเปรียบเทียบให๎เห็นความเปลี่ยนแปลง 
ของพืชพันธุ์ตามลักษณะภูมิอากาศตามชํวงฤดูกาล 
 บัณฑิต จุลาสัย และคณะ, บรรณาธิการ (2553) ศึกษาเรื่อง เอกสารประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ผลงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งได๎รับ
การสนับสนุนทุนวิจัยกองทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. 2551 
ตํอมา พ.ศ. 2553 เนื่องในวาระครบ 100 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
รัชกาลที่ 5 จึงได๎จัดพิมพ์เอกสารประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม พระจุฑาธุชราชฐาน เพ่ือน๎อมร าลึกถึง
พระองค์ทําน ซึ่งเป็นการรวบรวมเอกสารชั้นต๎น ทั้งที่เป็นเอกสารที่ได๎รับการตีพิมพ์แล๎ว และยังไมํได๎
รับการตีพิมพ์ ได๎แกํ เอกสารชั้นต๎นจากส านักจดหมายเหตุแหํงชาติ พระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงบุคคลตํางๆ 
และขําวราชกิจจานุเบกษา จ านวน 221 รายการ น ามาคัดลอก จัดพิมพ์ ท าบัญชีเอกสาร และดัชนีค๎นค า 
รวมเป็นเอกสาร 500 หน๎า ครอบคลุมถึงพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของพระจุฑาธุชราชฐาน โดยแบํงเป็น 
3 ชํวง ได๎แกํ ชํวงอาไศรย์สฐาน พ.ศ. 2432-2433 ชํวงอัษฎางควัน พ.ศ. 2433-2434 และชํวงพระจุฑา
ธุชราชฐาน พ.ศ. 2432-2435 ประกอบด๎วย การกํอสร๎างอาคาร ที่ประทับ คํายหลวง ภูมิทัศน์ ถนน สระน้ า 
ล าธาร บํอน้ า เป็นรมณียสถานตํางๆ 
 3.2 ข๎อมูลจากนักวิชาการอ่ืนๆ ได๎ศึกษาไว๎ จ านวน 6 ฉบับ ได๎แกํ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (2536) ศึกษาเรื่อง แผนการจัดการ
พัฒนาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทั้งในเขตและนอกเขตพระที่นั่งจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี ตามที่ผู๎วิจัยได๎ศึกษาทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการพระจุฑาธุชราชฐานไว๎ในข๎างต๎น 
ซึ่งผลงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาในเชิงการอนุรักษ์และพัฒนาด๎านภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรม
ของพระจุฑาธุชราชฐาน รวมทั้งเสนอให๎พัฒนาสถานที่ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว  
 ป. มหาขันธ์ (2540) ศึกษาเรื่อง พระราชจุฑาธุชราชฐาน ณ เกาะสีชัง หนังสือเลํมนี้ 
เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ โดยการศึกษาพัฒนาการทางกายภาพของของพระจุฑาธุชราชฐาน  
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เมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 ประกอบด๎วย ที่มาของชื่อเกาะสีชัง 
การกํอสร๎างพระจุฑาธุชราชฐาน ในระยะแรก พ.ศ. 2431 การกํอสร๎างพระจุฑาธุชราชฐานในชํวงระยะหลัง 
พ.ศ. 2434 การพระราชพิธีและการบ าเพ็ญพระราชกุศลพระราชกรณียกิจระหวํางประทับ ณ เกาะสีชัง และ
จดหมายเหตุการณ์เสด็จพระราชด าเนินประพาสเกาะสีชัง 
 สมาน สรรพศรี และสุรชัย เรืองวัฒนโรจน์ (2541) ศึกษาเรื่อง พระจุฑาธุชราชฐาน
เกาะสีชัง หนังสือเลํมนี้ เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม โดยการศึกษา
ในพระราชวังที่ไมํปรากฏอยูํ และสถาปัตยกรรมที่ยังปรากฏอยูํ ได๎แกํ ตึกผํองศรี ตึกอภิรมย์ ตึกวัฒนา 
เรือนไม๎ริมทะเล พระอุโบสถวัดอัษฏางคนิมิตร ศาลศรีชโลธรเทพ เจดีย์เหลี่ยม ศาลพระพุทธสะพาน
อัษฏางค ์และเขื่อนริมทะเล 
 คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว (2544) 
จัดท าหนังสือเรื่อง วัฒนธรรม พัฒนาการทางวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดชลบุรี หนังสือ
เลํมนี้ เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ในหน๎า 64-71 ได๎กลําวถึงประวัติความเป็นของพระจุฑาธุชราชฐาน 
เกาะสีชัง เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 4 ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 
 สมาน สรรพศรี (2545) ศึกษาเรื่อง สถาปัตยกรรมพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง 
บทความฉบับนี้ ปรากฏในวารสารการวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นการ 
ศึกษาในเชิงสถาปัตยกรรมของพระจุฑาธุชราชฐานและศึกษาส ารวจองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม 
 เอนก นาวิกมูล (2554) ศึกษาเรื่อง สีชัง ความหลังครั้งรัชกาลที่ 5 หนังสือเลํมนี้ 
เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ บอกเลําเรื่องราวในอดีตของเกาะสีชังและพระจุฑาธุชราชฐาน ได๎แกํ 
เรื่องยายท๎าวเสม ผู๎อาวุโสแหํงเกาะสีชังเรื่องพบลูกหลานยายท๎าวเสม ชํวงแรกที่มีคนไปอยูํเกาะสีชัง
ทรงสร๎างสถานที่ตํางๆ งานรื่นเริงวันประสูติบนเกาะสีชัง การประกวดสิ่งของบนเกาะสีชัง บวชนาค ร าอาวุธ 
งานฉลองสิ่งกํอสร๎างเมื่อ พ.ศ. 2434 ไหวพระบาท และเปิดโรงเรียนเสาวภาที่มาของชื่อพระจุฑาธุชราชฐาน
และการสร๎างพระที่นั่งมันธาตุรัตน์โรจน์เมื่อเงาร๎ายปกคลุมเกาะสีชัง และฟุบฟ้ืน และเพลงสีชัง เป็นต๎น 
ในขณะทีภ่าคผนวกพิเศษได๎ประมวลเอกสารชั้นต๎นโดยเฉพาะราชกิจจานุเบกษา จ านวน 26 รายการ 
 กลําวโดยสรุป จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังที่กลําวมาข๎างต๎น จะเห็นวํา มีการศึกษาการ
จัดการแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพ่ือสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และศึกษาศักยภาพการจัดการแหลํง
ทํองเที่ยวเมืองมรดกโลกของประเทศไทย ตลอดจนเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา ที่มุํงหวังให๎
แหลํงมรดกวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเป็นหลัก แตํในขณะเดียวกัน กลับยังไมํมีการศึกษา
แนวทางการจัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรมในพ้ืนที่ที่เป็นโบราณสถาน ภายใต๎กรอบแนวคิดการ
จัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม ที่มุํงเน๎นให๎นักทํองเที่ยวตระหนักถึงคุณคําและความส าคัญโบราณสถาน 
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ในฐานะมรดกวัฒนธรรม และค านึงถึงการปกปูองโบราณสถาน รวมทั้งมุํงเน๎นให๎ผู๎มีสํวนรํวมเกี่ยวข๎อง
ภาคภาคีได๎มีสํวนรํวมเพ่ือสร๎างความสามัคคี และลดความขัดแย๎ง ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัย
จึงมุํงศึกษาทบทวนการจัดการที่ผํานมา เพ่ือประเมินปัญหาการจัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม อันน าไปสูํ
การเสนอวิธีการจัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรมด๎วยรูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืน ให๎ครอบคลุมรอบด๎าน 
และตอบสนองกับสถานการณ์การทํองเที่ยวปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ผู๎วิจัยมุํงหวังเป็นอยํางยิ่งวําในการศึกษา
ครั้งนี้ สามารถเป็นแบบอยํางให๎กับแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรมในพื้นท่ีอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล๎ายกัน  
 ในขณะที่ การศึกษาส ารวจข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับพระจุฑาธุชราชฐานนั้น แสดงให๎เห็นวํา 
พระจุฑาธุชราชฐาน มีความพร๎อมในแงํขององค์ความรู๎ เพราะสํวนใหญํเป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม ฯลฯ เนื่องจากข๎อมูลตําง  ๆเหลํานี้ สามารถถํายทอดให๎นักทํองเที่ยวและ
สาธารณชนรับรู๎ รับทราบในวงกว๎าง และยังสามารถสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎ตระหนักถึงคุณคําและ
ความส าคัญของมรดกวัฒนธรรม แตํถึงอยํางไรก็ตาม ในการศึกษาที่ผํานมานั้น กลับยังไมํมีการศึกษา
ทบทวนการจัดการแหลํงทํองเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ภายใต๎กรอบแนวคิดการจัดการด๎านแหลํงเรียนรู๎ 
ด๎านภูมิทัศน์ การบริการขั้นพ้ืนฐาน ด๎านความปลอดภัย ตลอดจนการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน ดังนั้น 
ผู๎วิจัยจึงมีความคิดเห็นวําควรมีการศึกวิจัยเกี่ยวกับพระจุฑาธุชราชฐานในเชิงลึก โดยมองผํานกรอบแนวคิด
การจัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรม เพ่ือศึกษาทบทวนการจัดการที่ผํานมาและการประเมินปัญหา
จากมุมมองความคิดเห็นและความต๎องการของกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholders) ที่สามารถชี้ให๎เห็น
ประเด็นปัญหาในการจัดการ แล๎วเสนอแนวทางการจัดการแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรมภายในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐานด๎วยรูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืนตํอไป 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง ความเป็นไปได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐาน อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรก ศึกษารวบรวมข้อมูล
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ในระหว่าง พ.ศ. 2533-2557 ประการที่สอง คือ 
ประเมินปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา และประการที่สาม คือ 
เสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐานด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
และยั่งยืน โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่างเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยจึงก าหนดวิธีด าเนินการศึกษาตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 2. กลุ่มประชากรในการศึกษา 
 3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4. วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. การน าเสนอผลการศึกษา 
  
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มาจาก 2 แหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 1. การศึกษาเบื้องต้น (Primary Research) เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากการค้นคว้า 
ข้อมูลที่เป็นเอกสาร (Documentary Study) ได้แก่ ต ารา เอกสารวิชาการ วารสาร บทความ สื่ออินเตอร์เน็ต 
(Internet) วิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ระบุไว้ในบทที่ 2 เป็นการศึกษา        
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดการท่องเที่ยว
วัฒนธรรม แนวคิดแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม และแนวคิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม รวมทั้ง 
ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือถอดบทเรียนมาปรับประยุกต์ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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กับการจัดการพระจุฑาธุชราชฐาน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม และ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐาน 
 ส่วนที่ 2 บริบทพ้ืนที่ศึกษา ตามที่ได้ระบุไว้ในบทที่ 4 ประกอบด้วย ชุดข้อมูลสภาพทั่วไป
ของเกาะสีชัง ได้แก่ ที่ตั้งและอาณาเขตโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมการปกครอง ศาสนา การศึกษา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
การท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง ส าหรับชุดข้อมูลเกี่ยวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐาน ได้แก่ พระจุฑาธุชราชฐาน
ในฐานะมรดกวัฒนธรรม หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐาน ผลการส ารวจการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน และข้อมูลด้านการท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เป็นต้น 
 ส าหรับแหล่งที่มาของข้อมูลเอกสาร ผู้วิจัยสืบค้นจากหอสมุดและขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 แหล่งที่มาข้อมูลเอกสาร 
 

ล าดับ แหล่งที่มาข้อมูลเอกสาร 

1. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. หอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร 

4. ขออนุเคราะห์ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. ขออนุเคราะห์ข้อมูลจากส านักสถาปัตยกรรม และส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี  
กรมศิลปากร 

6. สื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) 

 
 2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่
ภาคสนามเก็บข้อมูล ใช้วิธีการเดินเท้าส ารวจ เพ่ือจดบันทึกข้อมูลสิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ได้แก่ การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ การจัดการด้านภูมิทัศน์ การจัดการด้าน
บริการพ้ืนฐาน การจัดการด้านความปลอดภัย และการจัดการให้ชุมชนมีส่วนร่วม เป็นต้น ขณะเดียวกัน 
ยังเป็นการเก็บข้อมูลด้านความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้รู้ 
ตามกระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพ และจากการสอบถาม กลุ่มผู้รับบริการ ตามกระบวนการศึกษาเชิงปริมาณ 
นอกจากนี้ ยังใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจข้อมูลที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องน ามาประกอบเข้ากัน จึงได้ข้อมูล
ครอบคลุมรอบด้าน 
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กลุ่มประชากรในการศึกษา 
 กลุ่มประชากรในการศึกษา (Population) คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้อง
กับพระจุฑาธุชราชฐาน ประกอบด้วย หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องภาคส่วนต่างๆ ผู้วิจัย
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้รู้ และกลุ่มผู้รับบริการ ดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้รู้ (key Informants) คือ หน่วยงานและกลุ่มบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล
รับผิดชอบพระจุฑาธุชราชฐานโดยตรงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ อ าเภอ จังหวัด ทั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจงในการเก็บข้อมูลตามวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการ
สัมภาษณ์แบบแบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย 
5 กลุ่มย่อย ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที ่7 ประชากรในการศึกษา กลุ่มผู้รู้ (key Informants) 
 

ล าดับ กลุ่มผู้รู้ (key Informants) จ านวน 

บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

1. กรมศิลปากร ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานแรก คือ ส านัก
สถาปัตยกรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักสถาปัตยกรรม และเจ้าหน้าที่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่สอง คือ ส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ  

6 คน 

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักบริหารงานศิลปวฒันธรรม ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุช
ราชฐาน และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ 

5 คน 

บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ อ าเภอ จังหวัด (ภาคภาคี) 
3. เทศบาลต าบลเกาะสีชัง ได้แก่ รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ระดับ

ปฏิบัติการ 
6 คน 

4. ที่ว่าการอ าเภอเกาะสีชัง ได้แก่ นายอ าเภอเกาะสีชัง และเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการ 

3 คน 

5. กลุ่มตัวแทนภาคประชาชนท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักวิชาการ
ท้องถิ่น และผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ฯลฯ 

14 คน 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 34 คน 
 
 จากตารางที่ 7 ผู้วิจัยใช้วิธีการแสวงหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ทั้งในฐานะนักวิชาการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ
ในพ้ืนที่มายาวนานพอสมควรในการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ของพระจุฑาธุชราชฐาน รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจิตใจ
อยากถ่ายทอดข้อมูลความรู้เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษา 
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 2. กลุ่มผู้รับบริการ (General Informants) คือ กลุ่มบุคคลที่เดินทางเข้าในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐาน เพ่ือท่องเที่ยวเยี่ยมชมศึกษาพักผ่อน ฯลฯ เป็นการเก็บข้อมูลตามวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งวัดค่าเฉลี่ยจากจ านวนนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าชมพระจุฑาธุชราชฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 166,622 คน/ปี 
 ส าหรับขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ท าการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ใช้สูตรค านวณหาค่าขนาด
กลุ่มประชากรตัวอย่างของ Taro Yamane (1967, อ้างถึงใน สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550: 155) 
เนื่องจากเป็นสูตรนี้ก าหนดความเชื่อมั่นได้ถึง 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%   
 

   N 

1 + Ne2 

 

 ก าหนดให้ n แทน จ านวนประชากรตัวอย่าง 

 N แทน จ านวนประชากร ผู้เข้าชมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (166,622 คน)  
 E แทน ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มประชากรตัวอย่างก าหนดเป็น 0.05  
 แทนค่า จ านวนกลุ่มประชากรตัวอย่างหรือกลุ่มผู้รับบริการ ดังนี้ 

 

166,622 

 1 + 166,622 (0.05)2 

 
 
 ดังนั้น เมื่อแทนค่าลงในสูตรแล้วจึงได้จ านวน 400 ตัวอย่าง/คน โดยใช้วิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Simple Random Sampling) ตามความสะดวก 
ของผู้กรอกแบบสอบถาม ทั้งนี้ กลุ่มผู้รับบริการที่เดินทางเข้าภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน มาจาก 2 กลุ่มหลัก 
คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป/ชาวไทย และกลุ่มคนท้องถิ่นเกาะสีชัง (วันดี รักชาติ, 2555) ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงแบ่งกลุ่มผู้รับบริการออกเป็น 2 กลุ่มประชากรตัวอย่าง ดังตารางที ่8 
 
ตารางที ่8 ประชากรในการศึกษา กลุ่มผู้รับบริการ (General Informants) 

 

ล าดับ กลุ่มผู้รับบริการ (General Informants) จ านวน 

1. กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป/ชาวไทย 200 คน 

2. กลุ่มคนท้องถิ่น เกาะสีชัง หมู่ 1-7 200 คน 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 400 คน 

สูตร       n   = 

n   = 

400 ตัวอย่าง/คน = 
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เพ่ือให้การเก็บรวมรวมข้อมูลมีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ ์แบบสอบถาม และเครื่องมือช่วยจดจ า ดังนี้ 
 1. แบบส ารวจ (Survey) เป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลในการลงพ้ืนที่ภาคสนาม โดยการเดินเท้า
ส ารวจ (Survey) จดบันทึกสิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ประกอบด้วย 
การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ การจัดการด้านภูมิทัศน์ การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน การจัดการด้าน
ความปลอดภัย และการจัดการแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังเป็นการส ารวจข้อมูลที่เป็นเอกสารของ
โบราณสถาน ตามที่หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและนักวิชาการท่านอ่ืนๆ ได้ศึกษาไว้ อันสะท้อนให้เห็นถึง
การจัดการด้านข้อมูล ทั้งนี้ มีรายละเอียดของแบบส ารวจในภาคผนวก ก 
 2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลตามลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 
และปลายเปิด ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 
2550: 333) ชุดค าถามการสัมภาษณ์นี้ เพื่อพูดคุยกับกลุ่มผู้รู้ทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
ซึ่งมีประเด็นค าถามในแบบสัมภาษณ์ จ านวน 4 ส่วน ดังตารางที ่9 
 
ตารางที ่9 ประเด็นค าถามในแบบสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

2. ส่วนที่ 2 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน/โครงการ/นโยบายเกี่ยวกับพระจุฑาธุชราชฐาน 

3. ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
ในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 

4. ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
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 3. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลตามลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณ 
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด มีเพียงความต้องการและข้อเสนอแนะเท่านั้นที่เป็นค าถาม
ปลายเปิด โดยมีค าตอบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว และในบางข้อสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ซึ่งแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการและใช้ข้อมูลชุดนี้
เป็นส่วนช่วยในการตีความและการวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยแบ่งโครงสร้างออกแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษาอาชีพ 
รายได ้และภูมิล าเนา 
 ส่วนที่ 2 แบบแผนการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การรับรู้ข้อมูลพระจุฑาธุชราชฐาน 
จุดประสงคใ์นการเดินทางเข้ามาภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ลักษณะการเดินทาง ความประทับใจ/
ในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ความรู้สึกหลังจากท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน และความต้องการ
ในย้อนกลับมาท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขต พระ
จุฑาธุชราชฐาน โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ระดับ
ความคิดเห็น ได้แก่ (5) = มากที่สุด (4) = มาก (3) = ปานกลาง (2) = น้อย (1) = น้อยที่สุดตามรูปแบบ 
Likert Scale โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามความคิดเห็นของผู้ตอบ ดังตารางที ่10 
 

ตารางที ่10 ประเด็นค าถามในแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 
 

 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 
ในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

1. การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้      

2. การจัดการด้านภูมิทัศน์      

3. การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน      

4. การจัดการด้านความปลอดภัย      

5. การจัดการแบบมีส่วนร่วม      
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 ส่วนที่ 4 ความต้องการและข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน โดยลักษณะค าถามเป็นแบบปรายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบกรอกรายละเอียด คือ ความต้องการ
ให้พระจุฑาธุชราชฐานมีการปรับปรุงอะไรบ้าง รูปแบบ/กิจกรรม และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความสะดวกหรือความสมัครใจของผู้ตอบ 
 4. เครื่องมือช่วยจดจ า เป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้เพ่ือท าให้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 4.1 สมุดจดบันทึกและอุปกรณ์เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ 
 4.2 เครื่องบันทึกเสียง Sony 
 4.3 กล้องบันทึกภาพ Canon 500D 
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 จากเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษาวิจัย โดยเฉพาะการศึกษารวมรวมข้อมูลการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน และการประเมินปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา ส าหรับการออกแบบเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษา
ทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และปรับประยุกต์มาจากคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2549 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
เสนอส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการประเมินศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ือจัดอันดับความเร่งด่วนในการพัฒนา พ.ศ. 2550 โดยส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ทั้งนี้ แนวค าถามที่ก าหนดขึ้นในเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งแบบส ารวจ (Survey) 
แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ขอความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาก่อนน าไปใช้ลงพ้ืนที่ภาคสนามเก็บข้อมูล   
 
วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 หลังจากที่ผู้วิจัยศึกษาทวนบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้น ามาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษา จากนั้นผู้วิจัย ติดต่อ ประสานงานไปยังหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่
ศึกษา เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าศึกษาวิจัยและการด าเนินงาน ตลอดจนการก าหนดระยะเวลา
ในการเข้าไปส ารวจ สัมภาษณ์ และสอบถาม  
 การออกภาคสนาม (Field Study) เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดช่วงระยะเวลา
ในการศึกษาวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะแรก เป็นช่วงเวลาที่ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตการณ์ในเหตุการณ์พ้ืนที่ศึกษาในลักษณะที่
ไม่เป็นทางการ ประกอบกับการเก็บข้อมูลจากการสนทนา พูดคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐฯ ผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรงหรือกลุ่มผู้รู้ ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัยยังได้ท าการค้นหาบุคคล
ในฐานะนักวิชาการท้องถิ่น และเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับพระจุฑาธุชราชฐานในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือน าข้อมูลมาการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานเบื้องต้น              
 ระยะที่สอง ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนนามท าการส ารวจ เพ่ือเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน โดยศึกษาทั้งจากข้อมูลที่เป็นเอกสารวิชาการ พร้อมทั้ง
ลงพ้ืนที่ภาคสนาม โดยใช้แบบส ารวจ (Survey) ด้วยการเดินเท้าส ารวจ จดบันทึก สิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่พระจุฑาธุชราชฐาน ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ 
 ส่วนที่ 2 การจัดการด้านภูมิทัศน์ 
 ส่วนที่ 3 การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน 
 ส่วนที่ 4 การจัดการด้านความปลอดภัย 
 ส่วนที่ 5 การจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 ระยะทีส่าม ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนาม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) ค าถามที่มีโครงสร้าง
เป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกลุ่มผู้รู้ ดังที่ระบุไว้ในตารางที่ 7 ระดับผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการ ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ อ าเภอ จังหวัด เพ่ือค้นหา
ปรากฏการณ์เชิงแนวคิดที่มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับแบบแผนความคิดในการจัดการ ตลอดจนการรับรู้ถึงประเด็นที่มองว่าเป็นจุดปัญหา ซึ่งการ
สัมภาษณ์นี้ ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส่วนการสัมภาษณ์ที่เป็นทางการ ผู้วิจัยมีหนังสือจาก
ทางมหาวิทยาลัยออกให้แล้วส่งหนังสือเพ่ือแจ้งไปยังหน่วยงานของผู้ให้ข้อมูลทราบก่อน โดยมีการนัดแนะ 
วัน เวลา สถานที่ในการสัมภาษณ์เป็นที่แน่นอน ตามประเด็นค าถามทีผู่้วิจัยได้ก าหนดไว้เป็นแนวทาง 
 ระยะที่สี่ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามส ารวจ (Survey) เพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่ชัดเจน และ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มา พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มประชากร
ตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป/ชาวไทย และคนท้องถิ่นเกาะสีชังที่เดินทาง 
เข้ามาเยี่ยมชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน โดยท าการแจกแบบสอบถามแล้วรอรวบรวมเก็บกลับคืน
ในทันท ี
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) มีกระบวนการ ดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) 
กลุ่มผู้รู้ และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) จ าแนกประเด็นตามที่ศึกษา 
ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) กลุ่มผู้รู้ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความครบถ้วนและ
ความถูกต้องของข้อมูลตามที่จดบันทึกจากการสัมภาษณ์กับเทปบันทึกเสียง และตรวจสอบแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 
หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จ าแนก แยกแยะ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลออก
ตามประเด็นค าถาม พร้อมกับพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ สรุป และ
น าเสนอผลการศึกษารูปแบบเชิงพรรณนาความ (Descriptive) ในแต่ละประเด็นการศึกษาแล้วสังเคราะห์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในภาพรวมภายใต้กรอบกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด จัดระเบียบและจัดกลุ่มแบบสอบถามจากกลุ่มประชากร
ตัวอย่างผู้รับบริการ (General Informants) จ านวน 400 คน แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ชุด
ข้อมูล คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป/ชาวไทย n = 200 คน และกลุ่มคนท้องถิ่นเกาะสีชัง n = 200 คน 
จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาตรวจเพ่ือลงคะแนนแบบลงรหัส (coding) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือแปลความหมาย ดังนี้ 
 2.1 การวิเคราะห์แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล และส่วนที่ 2 แบบ
แผนการท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติร้อยละ (Percentage) 
ในการแปลความหมาย เพ่ือใช้ในการน าเสนอและอธิบายข้อมูล 
 2.2 การวิเคราะห์แบบสอบถาม ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน โดยน ามาแปลผลคะแนนจากค าถามใช้วิธีการวัดประมาณค่า 
(Rating Scale) แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert Scale เพ่ือแปลความหมาย
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 

โดยน าเสนอข้อมูลทางสถิติหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นเกณฑ์ก าหนดค่าเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็น แบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแปลความหมายตามค่าเฉลี่ย ดังที่ Punpinij (1990: 46, อ้างถึงใน
สิน พันธุพินิจ, 2553: 155) ได้ระบุไว้ ดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น 
 

ช่วงคะแนน (X ) ระดับความคิดเห็น 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 –  1.50 น้อยที่สุด   

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 –  2.50 น้อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 –  3.50 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 –  4.50 มาก 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 –  5.00 มากที่สุด 
 

ที่มา: Punpinij 1990: 46, อ้างถึงใน สิน พันธุพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 
2553) 155. 
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 หากช่วงคะแนน (X ) ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม

ในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อยู่ในระดับ น้อยมาก น้อย และปานกลาง สะท้อนให้เห็นว่าประเด็นนั้นๆ 
มีแนวโน้มว่าเกิดปัญหาและควรปรับปรุง 
 2.3 การวิเคราะห์แบบสอบถาม ส่วนที่ 4 ข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เนื่องจากในส่วนนี้เป็นลักษณะค าถาม
ปลายเปิด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจ าแนก แจกแจง ตามประเด็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันไว้ในข้อเดียวกัน
แล้วรวมจ านวนบุคคลที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆ โดยน าเสนอเป็นตาราง ตามล าดับเป็นรายข้อ 
 
การน าเสนอผลการศึกษา 
 จากการรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการศึกษาวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา ผู้วิจัยจ าแนกข้อมูลตามที่ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจ
ภาคสนามส ารวจและจากการสัมภาษณ์ รวมทั้งข้อมูลจากเอกสาร โดยน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ
เชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) ส่วนข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามกลุ่มผู้รับบริการน ามา
วิเคราะห์จ าแนกในแต่ละประเด็นเพ่ือน าเสนอและอธิบายตามข้อมูลทางสถิติด้วยการหาค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) หรือ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือสรุปในประเด็นการประเมินปัญหาการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม แล้วน าเสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑา
ธุชราชฐานด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืน 
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บทที่ 4 

บริบทพ้ืนที่ศึกษา  
 

 ในบทนี้ เป็นการน าเสนอข้อมูลทีเ่กี่ยวกับพระจุฑาธุชราชฐาน เพ่ือตอบจุดประสงค์ในประเด็น
การศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ในระหว่าง พ.ศ. 2533-2557 
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบริบทพ้ืนที่เกาะสีชัง ในมิติต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับข้อมูลในบทนี้ ได้จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามส ารวจ (Survey) จดบันทึกข้อมูล
สิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน และจากการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร ได้แก่ บทความ ต ารา เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย และ
สื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) จึงได้ข้อมูลครบรอบด้าน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
  1. สภาพทั่วไปของเกาะสีชัง  
 2. พระจุฑาธุชราชฐานในฐานะมรดกวัฒนธรรม 
 3. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐาน 
 4. ผลการส ารวจการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
 5. ข้อมูลการท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน  
 
สภาพทั่วไปของเกาะสีชัง 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งและอาณาเขต เกาะสีชัง เป็นอ าเภอขึ้นกับจังหวัดชลบุรี มีสภาพเป็นเกาะ
กลางทะเล ลักษณะแคบและยาวในแนว เหนือ-ใต้ ขนาดยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ช่วงกว้างที่สุด
ประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนบน อยู่ห่างจากศรีราชา 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด
ชลบุรี 39 กิโลเมตร และอยู่ห่างกรุงเทพมหานคร 117 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 11,250 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีเกาะบริวารน้อยใหญ่ จ านวน 8 เกาะ ประกอบด้วย เกาะขามใหญ่ เกาะ
ขามน้อย เกาะปรง เกาะร้านดอกไม้ เกาะยายท้าว เกาะค้างคาว เกาะท้ายตาหมื่น และเกาะสัมปันยื้อ 
รวมเนื้อที ่ทั้งเกาะบริวารทั้ง 8 เกาะ ประมาณ 25.61 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ             จรดทะเลเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 ทิศใต้  จรดทะเลเขตอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 ทิศตะวันออก จรดทะเลเขตอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 ทิศตะวันตก             จรดทะเลเขตอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้งเกาะสีชังและชายฝั่ง 
ที่มา: Google Earth, map sichang, accessed July 15, 2013, available from https://www.google.  
com/maps/@13.1476752,100.8166284,1870m/data=!3m1!1e3 
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ภาพที่ 2 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้งเกาะสีชัง  
ที่มา: Google Earth, map sichang, accessed July 15, 2013, available from https://www.google.  
com/maps/@13.1476752,100.8166284,1870m/data=!3m1!1e3 
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 1.1 สภาพภูมิประเทศ เป็นเกาะกลางทะเล พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา โขดหิน และหาดทราย 
มีพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกได้เพียงเล็กน้อย ไม่มีแหล่งน้ า ล าธาร และหนองบึง บริเวณที่เป็นจุดสูงสุด คือ 
บริเวณเขาใหญ่ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสีชัง โดยมีความสูงประมาณ 192 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
โดยรวมของสภาพพ้ืนที่เกาะสีชัง มีระดับความสูงและความลาดชัน ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 ระดับความสูงและความลาดชันของพ้ืนที่เกาะสีชัง 

 

ความสูงจากระดับน้ าทะเล  (เมตร) ครอบคลุมพื้นที่  (%) 

0 - 50  
50 - 100  
100 - 150  

150  เมตรขึ้นไป 

67 
26 
6 
1 

ความลาดชัน  (%) ครอบคลุมพื้นที่  (%) 

ต่ ากว่า  10% 
10 - 20% 
เกิน  20% 

30% 
26% 
44% 

 

ที่มา: เทศบาลต าบลเกาะสีชัง, “เอกสารสรุปการบรรยายเทศบาลต าบลเกาะสีชัง” (วาระการประชุมแผนงาน 
ส านักปลัดเทศบาล ฝุายบริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลต าบลเกาะสีชัง
อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี, 28 มีนาคม 2556). 
 
 1.2 ลักษณะภูมิอากาศ เกาะสีชังเป็นพ้ืนที่ชายทะเลในเขตร้อน ทุกปีได้มีกระแสลมพัด
เข้าสู่เกาะสีชัง ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนกันยายน จะพัดจากทิศตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออกหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ลมนอก ส่วนในระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์ 
ลมจะพัดจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ลมใน โดยแบ่งลักษณะภูมิอากาศ
เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
 ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม  ถึงเดือนมิถุนายน 
 ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  ถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์   
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 2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ศาสนา และการศึกษา    
 2.1 เศรษฐกิจ เดิมรายได้ของชาวเกาะสีชังมาจากการประกอบอาชีพประมง และอาชีพ
ประมงมีบทบาทส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของเกาะสีชังมาก แต่ในปัจจุบันชาวเกาะสีชังเปลี่ยนแปลง
อาชีพมาเป็นการบริการท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมา คือ ค้าขาย ประมง รับจ้าง และรับราชการ ตามล าดับ 
โดยประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวประมาณ 8,072 บาท/เดือน (เทศบาลต าบลเกาะสีชัง, 2556ก) 
ทั้งนี้ เมื่อเกาะสีชังเป็นที่รู้จักในฐานะของแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น จึงส่งผลให้คนท้องถิ่นเกาะสีชัง
เปลี่ยนอาชีพ ซึ่งสามารถคิดเป็นร้อยละ ดังตางรางที่ 13 
  
ตารางที่ 13 อาชีพของประชาชนชาวเกาะสีชัง 
 

ล าดับ รายการอาชีพ ร้อยละ 

1. ค้าขาย 40% 

2. ประมง 20% 

3. ค้าขายกับกับเรือสินค้าต่างประเทศ 20% 

4. บริการนักท่องเที่ยวอิสระ 10% 

5. แรงงาน 10% 
 

ที่มา: เทศบาลต าบลเกาะสีชัง, “เอกสารสรุปการบรรยายเทศบาลต าบลเกาะสีชัง” (วาระการประชุม
แผนงาน ส านักปลัดเทศบาล ฝุายบริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลต าบล
เกาะสีชัง อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี, 28 มีนาคม 2556). 
    
 2.2 สภาพทางสังคม เกาะสีชังมีความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนสูง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ปิด และชุมชนมีขนาดเล็ก ปัจจุบันมีอัตราการย้ายเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่เกาะเท่าๆ กับอัตราการย้ายออก 
ซึ่งมีผลท าให้ความผูกพันกับท้องถิ่นลดลงตามไปด้วย ขณะเดียวกัน มีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มต่างๆ 
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภคที่ไม่เพียงพอ จึงส่งผลต่อความน่าอยู่ของเกาะ (อังสนา บุญโยภาส, 
2549: 155) อย่างไรก็ตาม การอยู่อาศัยมีความหนาแน่นบริเวณชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกขนาน
ไปตามแนวถนน โดยเฉพาะบริเวณตลาด ท่าล่าง ส่วนทางทิศตะวันตกของเกาะมีประชาชนอาศัยอยู่
ไม่มากนัก เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นโขดหินที่มีความลาดชันสูง ดังนั้น จึงคาดการณ์ได้ว่าในอนาคต
ชุมชนบนเกาะสีชังมีแนวโน้มขยายตัวไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของเกาะมากขึ้น ประกอบกับ 
พ้ืนที่เกาะสีชังมีศักยภาพในการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
จ านวนมาก และส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นเกาะสีชังเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ  
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 2.3 การปกครอง เกาะสีชัง ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อ พ.ศ. 2479 ขึ้นตรงต่ออ าเภอเมือง
สมุทรปราการ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2486 กระทรวงมหาดไทยได้โอนขึ้นตรงกับอ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี และยกฐานะเป็นอ าเภอเกาะสีชัง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 มี 1 ต าบล คือ ท่าเทววงษ์ 
ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน โดยหมู่ที่ 1-6 อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเกาะสีชัง ส่วนหมู่ที่ 7 ตั้งอยู่บนเกาะ
ขามใหญ่ อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเทววงษ์ รวมพ้ืนที่ปกครอง 25 ตารางกิโลเมตร 
ซ่ึงมีจ านวนประชากร 4,806 คน แยกเป็นชาย 2,367 คน หญิง 2,439 คน แยกเป็นรายชุมชน ดังตาราง
ที่ 14 
 
ตารางที่ 14 รายชื่อชุมชนและจ านวนประชากรบนเกาะสีชัง  
 

 

ล าดับ 
 

ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากร  

รวมคน 
 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1. ชุมชนบ้านท่าเทววงษ์ 457 529 968 416 

2. ชุมชนบ้านศาลเจ้าเก๋ง 347 325 627 239 

3. ชุมชนบ้านท่าวัง 456 538 994 441 

4. ชุมชนบ้านตรอกด่านภาษี 166 142 308 153 

5. ชุมชนบ้านสะพานคู่ 164 175 339 128 

6. ชุมชนบ้านท่าภาณุรังสี 654 613 1,258 465 

7. ชุมชนบ้านเกาะขามใหญ่ 101 95 196 59 

8. ทะเบียนบ้านกลาง 31 22 53 3 

รวม 2,367 2,439 4,806 1,904 
 

ที่มา: เทศบาลต าบลเกาะสีชัง, “เอกสารสรุปการบรรยายเทศบาลต าบลเกาะสีชัง” (วาระการประชุม
แผนงาน ส านักปลัดเทศบาล ฝุายบริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลต าบล
เกาะสีชัง อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี, 28 มีนาคม 2556). 
 
 2.4 ศาสนา ส่วนใหญ่ชาวเกาะสีชัง นับถือศาสนาพุทธ หรือคิดเป็นร้อยละ 95%               
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่นับถอืศาสนาคริสต์และอิสลาม หรือคิดเป็นร้อยละ 5% (เทศบาลต าบลเกาะสีชัง, 
2556ก: 15) โดยมีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา ประกอบด้วย วัด จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดจุฑาทิศ
ธรรมสภารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ 
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สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2435 และวัดถ้ า ยายปริก ส่วนส านักสงฆ์ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ส านักสงฆ์ถ้ า
จักรพงษ ์ส านักสงฆ์ถ้ าพรเพ็ญ ส านักสงฆ์ถ้ ายายแม้น ส านักสงฆ์ต้นเกตุ และส านักสงฆ์ระฆังเงินระฆังทอง 
 2.5 สถานศึกษาบนเกาะสีชัง มีจ านวน 3 แห่ง ในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเกาะสีชัง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง
ปัจจุบันการศึกษาในระดับปฐมวัยอยู่ในสังกัดเทศบาลต าบลเกาะสีชัง และโรงเรียนเกาะสีชังสังกัด สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15 สถานศึกษาบนเกาะสีชัง 
 

ล าดับ สถานศึกษาบนเกาะสีชัง ระดับที่เปิดสอน 

1. 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเกาะสีชัง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง 

ก่อนประถมศึกษา 
   อนุบาล1-อนุบาล 2 

2. โรงเรียนเกาะสีชัง สังกัดกรมสามัญศึกษา ประถมศึกษา 1-6 
            มัธยมศึกษา 1-6 

 

ที่มา: เทศบาลต าบลเกาะสีชัง, “เอกสารสรุปการบรรยายเทศบาลต าบลเกาะสีชัง” (วาระการประชุมแผนงาน 
ส านักปลัดเทศบาล ฝุายบริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลต าบลเกาะสีชัง
อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี, 28 มีนาคม 2556). 
 
 3. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 3.1 การคมนาคม การเดินทางเข้าถึงเกาะสีชัง โดยเรือเท่านั้น ซึ่งมีเรือโดยสารจากท่าเรือ
เกาะลอย อ าเภอศรีราชาไปยังเกาะสีชัง มีผู้ประกอบการ 3 บริษัท คือ บริษัทแสงประทีปบริการ บริษัทสีชัง
พาเลช และบริษัทนาวาประทีป ทั้ง 3 บริษัทดังกล่าวสลับกันให้บริการ ทั้งนี้ เรือโดยสารเที่ยวแรก
ออกจากฝั่งศรีราชาไปเกาะสีชังเวลา 07.00 น. และมีเรือออกทุกๆ 1 ชั่วโมง จนถึงเที่ยวสุดท้ายเวลา 
20.00 น. ส่วนเรือเที่ยวแรกออกจากเกาะสีชังไปฝั่งศรีราชาเวลา 06.00 น. และมีเรือทุก 1 ชั่วโมง
เช่นเดียวกัน ถึงเที่ยวสุดท้ายเวลา 19.00 น. อัตราค่าโดยสารคนละ 50 บาท/เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ
เที่ยวละ 45 นาที ในการเดินเรือโดยสารออกเดินเรือตามรอบเวลา ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 ช่วงเวลาการเดินเรือโดยสาร อ าเภอศรีราชา - อ าเภอเกาะสีชัง 
  

ล าดับ/เที่ยว ศรีราชา – เกาะสีชัง เกาะสีชัง – ศรีราชา 

1. เที่ยวแรก 7.00 น. เที่ยวแรก 6.00 น. 

2. 8.00 น. 7.00 น. 

3. 9.00 น. 8.00 น. 

4. 10.00 น. 9.00 น. 

5. 11.00 น. 10.00 น. 

6. 12.00 น. 11.00 น. 

7. 13.00 น. 12.00 น. 

8. 14.00 น. 13.00 น. 

9. 15.00 น. 14.00 น. 

10. 16.00 น. 15.00 น. 

11. 17.00 น. 16.00 น. 

12. 18.00 น. 17.00 น. 

13. 19.00 น. 18.00 น. 

14. 20.00 น  เที่ยวสุดท้าย 19.00 น. เที่ยวสุดท้าย 
 

ที่มา: (จากการจดบันทึกของผู้วิจัย เมื่อ 13 สิงหาคม 2556) 
 
 นอกจากนี้ ยังมีเรือเร็ว (Speed Boat) ให้บริการที่อ่าวอุดม ราคา 1,500 บาท  
ต่อ 1 เที่ยว หากเหมาแบบ ไป-ก ลับ ราคา 2,500-3,000 บาท มีให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้เวลา
เดินเรือประมาณ 20 นาที    
 ส าหรับการสัญจรบนเกาะสีชัง ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์และรถสามล้อเครื่อง
โดยสารรับจ้าง ซ่ึงมีให้บริการทีท่่าเรือข้ามฟาก ส่วนรถยนต์มีจ านวนไม่มากนัก ในขณะที่ ถนนบนเกาะสีชัง
มีจ านวน 2 สาย คือ ถนนอัษฎางค์ และถนนวชิราวุธ เป็นถนนคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 4-6 เมตร 
ตามสภาพความสูงต่ าของริมฝั่ง มีความยาว 3.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีถนนซอยเป็นคอนกรีต
ขนาดความกว้าง 2-4 เมตร เชื่อมโยงจากถนนอัษฎางค์ไปยังถนนวชิราวุธไปตามหมู่บ้านและจุดต่างๆ 
รอบเกาะสีชัง อีกจ านวน 15 สาย รวมถึงถนนลูกรัง รวมจ านวนทั้งสิ้น 17 สาย  
 3.2 ไฟฟูา โดยมีการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้บริการจ่ายกระแสไฟฟูามาจากอ าเภอ 
ศรีราชามายังอ าเภอเกาะสีชัง ครอบคลุมอาคารบ้านเรือน จ านวน 6 ชุมชน ประมาณ 1,845 ครัวเรือน 
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 3.3 น้ า บนเกาะสีชังไม่มีแหล่งน้ าจืด จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังคงไม่มีการส ารวจหา
แหล่งน้ าใต้ดนิมาใช้ ทั้งนี้ น้ าจืดส่วนใหญ่ได้จากน้ าฝนที่กักเก็บ โดยมีถังกักเก็บน้ ากระจายอยู่ทั่วเกาะ 
ส่วนหน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ คือ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง ได้มอบหมายให้บริษัทจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) หรือ East Water ด าเนินการผลิตน้ าประปาจากน้ าทะเล
ด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) 
 3.4 ด้านสาธารณสุข เกาะสีชังมีโรงพยาบาล 1 แห่ง ตั้งอยู่เยื้องที่ท าการอ าเภอเกาะสีชัง
บริการตรวจโรคท่ัวไป สามารถรองรับผู้ปุวยได้ 30 เตียง    
 3.5 การสื่อสารและโทรศัพท์ เกาะสีชัง มีที่ท าการไปรษณีย์ 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณถนนอัษฎางค์
ให้บริการแก่ชุมชนบริเวณใกล้ท่าบน ด้านโทรศัพท์มีการเปิดชุมสายและติดตั้งหมายเลข จ านวน 1 แห่ง 
มีตู่โทรศัพท์และตู่ไปรษณีย์กระจายอยู่ทั่วไปในเขตชุมชน 
 3.6 การจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลเกาะสีชัง ได้น าถังขยะตั้งไว้เป็น
จุดต่างๆ ในพ้ืนที่เกาะสีชัง ส าหรับการจัดเก็บขยะ โดยมีรถยนต์บรรทุกขยะและพนักงานจัดเก็บขยะน าไป
รวมที่บริเวณเผาขยะทางตอนใต้ของเกาะ แต่ขยะมูลฝอยมีปริมาณวันละ 10-20 ตัน ในขณะที่เตาเผา
ขยะยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ จึงท าใหก้ารก าจัดขยะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
 4. โครงสร้างทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี 
 4.1 เทศกาลวันสงกรานต์ ประกอบด้วย 3 ประเพณี คือ วันรวมชาวเกาะ วันไหลเกาะ
ขามใหญ่ และวันกองข้าว ทั้ง 3 ประเพณีดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-19 เมษายน ของทุกปี 
ส าหรับที่มาของวันรวมชาวเกาะ เนื่องจากในช่วงนี้ชาวเกาะสีชังทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพจากทั่วสารทิศ 
เดินทางกลับมาเกาะสีชังท าให้บรรยากาศที่เกาะสีชังเป็นไปด้วยความคึกคัก มีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ จึงเรียก
วันนี้ว่า วันรวมชาวเกาะ  
 วันที่ 15-16 เมษายน ของทุกปี คือ วันก่อพระเจดีย์ทรายของ ชาวเกาะสีชัง ในวันที่ 15 
มีการก่อพระเจดีย์ทรายบริเวณท่าบน วันที่ 16 เมษายน เป็นการก่อพระเจดีย์ทรายบริเวณ สี่แยกท่าล่าง 
ถือเป็นประเพณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการน าทรายไปถวายวัด เพ่ือน าเอาเศษ ดินทราย ที่ติดเท้าออกมา
จากวัดไปคืนวัดในรูปแบบพระเจดีย์ทราย และเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงค์ นอกจากนี้  
ยังมีกิจกรรมรื่นเริง สังสรรค์ ร้องร าท าเพลงรอบกองพระเจดีย์ทราย ซึ่งถือเป็นการสร้างความสามัคคี
ของคนในชุมชน และในวันรุ่งขึ้นมีพิธีท าบุญฉลองพระเจดีย์ทราย  
 วันที่ 17 เมษายน ในช่วงเช้ามีพิธีท าบุญฉลองพระเจดีย์ทรายบริเวณสี่แยกท่าล่าง
และพิธีปล่อยเรือ เป็นความเชื่อที่ว่าเป็นการปล่อยทุกข์ปล่อยโศกของคนเกาะสีชังให้ออกไป จากเกาะ 
หลังจากนั้นในช่วงบ่าย มีพิธีแห่หลวงปูุ พระครูสุทธิรัตน์ ที่ชาวเกาะสีชังให้ความเคารพนับถือเข้าวัดจุฑาทิศ
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ธรรมสภารามวรวิหาร ต่อจากนั้น คือ พิธีสรงน้ าพระ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ และมีการละเล่นพ้ืนบ้าน 
คือ การละเล่นลูกช่วงร า 
 วันที่ 18 เมษายน ของทุกปี คือ วันไหลเกาะขามใหญ่ หรือประเพณีอุ้มสาวลงน้ า 
จัดขึ้นที่บริเวณชายหาดเกาะขาใหญ่ ชาวเกาะสีชังทุกเพศทุกวัยจากท่ัวสารทิศเดินทางกลับบ้านแล้วไป
รวมตัวกันที่หาดทรายเกาะขามใหญ่ ท าให้บรรยายคึกคัก ทุกคนแต่งกายด้วยสีสันสดใส มีการละเล่น
ในลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น คือ ประเพณีอุ้มสาวลงน้ าหรือจูงมือลงทะเล โดยมีการอนุญาตหรือ        
ถามความสมัครใจก่อนอุ้มสาวลงน้ าแล้วมีการให้ศีลให้พรกัน รวมทั้งได้มีกิจกรรมการร้องร าท าเพลง  
 วันที่ 19 เมษายน ของทุกปี คือ วันกองข้าว จัดขึ้นที่พระจุฑาธุชราชฐาน ในช่วงเวลา 
16.00 – 17.00 น. โดยชาวเกาะสีชังจัดอาหารคาวหวานใส่ปิ่นโตไปยังพระจุฑาธุชราชฐาน บริเวณ
หน้าศาลศรีชโลธรเทพ ซึ่งมีการจ าลองหุ่นไอ้เมฆไอ้หมอก เป็นรูปปั้นผู้หญิงและผู้ชาย แล้วน าอาหาร
ถวายรูปปั้น เพ่ือเซ่นไหว้ดวงวิญาณของบรรพบุรุษ และสัมภเวสี ผีเร่ร่อนที่ไม่มีญาติ จากนั้นมีคนแต่งตัว
เป็นผีแอบอยู่ด้านหลังศาลศรีชโลธรเทพ เมื่อได้เวลาแล้วเรียกผีออกมากินอาหาร พร้อมกับถามเรื่องดินฟูา
อากาศ การเจ็บไข่ได้ปุวย เมื่อเสร็จพิธีแล้ววิ่งไล่ไอ้เมฆไอ้หมอกหายลงไปในทะเล  
 4.2 ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา จัดขึ้น          
ในวันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ า เดือน 8 ที่พระภิกษุต้องจ าพรรษาในวัดเป็นเวลา 3 เดือน และชาวเกาะสีชัง 
ได้ยืดถือปฏิบัติ สืบทอดกันมา ตามพุทธศาสนิกชนทั่วไป ต่อมาเริ่มมีการจัดประกวดต้นเทียนพรรษา 
โดยแต่ละชุมชนไดป้ระดับ ตกแต่งขบวนแห่เทียนพรรษา เพ่ือแห่เทียนพรรษาเพ่ือเป็นพุทธบูชา 
 4.3 งานวันร าลึก 100 ปี เกาะสีชัง วันที่ 19-20 กันยายน ของทุกปี เนื่องในวันคล้าย 
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจัดงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 
เป็นต้นมา ซึ่งเป็นลักษณะงานย้อนยุค มีการแต่งกายย้อนยุค และการแสดงทางวัฒนธรรม โดยใช้พ้ืนที่
บริเวณลานสนามกลางของพระจุฑาธุชราชฐาน เป็นที่รวมกลุ่มของผู้มาร่วมงานและเป็นที่จัดเวที การแสดง
งาน 100 ปี เกาะสีชัง จัดได้ว่าเป็นงานใหญ่ของเกาะสีชัง 
 4.4 ประเพณีลอยกระทงและประเพณีข้าวมันส้มต า เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ า 
เดือน 12 ของทุกปี หรือในช่วงเดือนพฤศจิกายน คือ ประเพณีลอยกระทงของชาวไทยทั่วไป แต่ประเพณี
ลอยกระทงของชาวเกาะสีชังมีลักษณะพิเศษกว่าที่อ่ืน คือ ในตอนเย็นสุภาพสตรีของเกาะสีชังจัดเตรียมข้าว
มันและส้มต า แล้วล าเลียงจากบ้านไปยังพระจุฑาธุชราชฐาน เพ่ือรับประทานร่วมกัน และเมื่อรับประทาน
เรียบร้อยแล้วลอยกระทงร่วมกัน 
 4.5 พิธีไหว้พระบาท เป็นประเพณีของชาวเกาะสีชัง จัดขึ้นในกลางเดือน 3 ของทุกปี 
เพ่ือสักการะรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐาน ณ ยอดเขาจุลจอมเกล้าฯ 
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 5. สถานภาพทางการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง 
 5.1 พัฒนาการการท่องเที่ยวของเกาะสีชัง มีจุดเริ่มต้นเมื่อครั้งสมัยรัชการที่ 5 เนื่องจาก
พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของเกาะสีชัง เมื่อเสร็จพระราชด าเนิน 
หัวเมืองฝุายตะวันออก ได้แวะพักที่เกาะสีชังระหว่างทาง จนกระทั่ง พ.ศ. 2431 มีพระราชด าริ ให้ก่อสร้าง
พระจุฑาธุชราชฐานขึ้น นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเกาะสีชัง ได้กลายเป็นสถานที่ตากอากาศ ที่นิยมในหมู่
เจ้านายขุนนาง และชาวต่างประเทศที่พ านักอยู่ในประเทศไทย แต่เมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับ
ฝรั่งเศสใน ร.ศ.112 ตรงกับ พ.ศ. 2436 การก่อสร้างพระราชวังและพระต าหนักต่างๆ ถูกยกเลิกไป 
พร้อมกับการเดินทางมาพักผ่อนของเจ้านายฝุายสูงลดน้อยลง  
 ต่อมาในระหว่าง พ.ศ. 2493-2495 เกาะสีชัง กลับมามีบทบาทด้านการท่องเที่ยว      
อีกครั้ง เพราะมีเรือสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเทียบท่าและถ่ายสินค้าบริเวณอ่าวหน้าเกาะจึงมีร้านอาหาร 
บาร์ไนต์คลับ เพื่อรองรับลูกเรือ รวมทั้งการจัดตั้งสโมสรลูกเรือขึ้นมา ต่อมาเม่ือมีการสร้างท่าเทียบเรือ
สินค้าย้ายไปเทียบท่าดังกล่าว การท่องเที่ยวบนเกาะสีชังจึงซบเซาลง 
 เมื่อ พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรี ในขณะนั้นได้ประกาศให้เกาะสีชัง เป็นแหล่งธรรมชาติ
ควรอนุรักษ์ จึงได้มีการศึกษาและวางแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว ต่อมา พ.ศ. 2534 กรมศิลปากร 
ได้ด าเนินการบูรณะสิ่งก่อสร้างในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2538 ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวเกาะสีชังเพ่ิมมากขึ้น หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวย
ความสะดวก ฟ้ืนฟูประเพณี จัดกิจกรรมรวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะสีชังจึงเกิดการตื่นตัว  
 นับจากนั้นเป็นต้นมา การท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง จึงเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสีชังตลอดทั้งปี เพราะ
เกาะสีชังมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทัศนียภาพที่งดงามทางธรรมชาติและประวัติศาตสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ประกอบกับต าแหน่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี ท าให้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก (จามรี อาระยานิมิตสกุล และคณะ, 2548: 2-12) และ
ในแต่ละปมีีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนตามล าดับ ดังตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง ในระหว่าง พ.ศ. 2548-2555 
 

ล าดับ ปี พ.ศ. จ านวนคน 

1. 2548 133,055 

2. 2549 169,788 

3. 2550 222,688 

4. 2551 268,688 

5. 2552 310,773 

6. 2553 350,063 

7. 2554 357,994 

8. 2555 401,025 
 

ที่มา: เทศบาลต าบลเกาะสีชัง, ข้อมูลสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกาะสีชัง 2548-2555 

[แฟูมข้อมูลคอมพิวเตอร์], ชลบุรี: เทศบาลต าบลเกาะสีชัง, 2556. 
 
 จากตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่า จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง 
จ านวนน้อยสุด คือ พ.ศ. 2548 จ านวน 133,055 คน และมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ จนกระทั่ง
ถึง พ.ศ. 2555 มีจ านวนมากสุด คือ จ านวน 401,025 คน ดังนั้น จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคต
จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นทุกปี แผนภูมิที่ 3 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมทิี่ 3 จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง ในระหว่าง พ.ศ. 2548-2555 
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จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง ในระหว่าง พ.ศ. 2548-2555  
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 5.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง สามารถจ าแนกประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
ตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ได้แก่ หาดถ้ าพัง หาดท่าวัง 
ช่องอิศริยาภรณ์ (เขาขาด) ท่ายายทิม แหลมสีชัง แหลมจักรพงษ์ (ถ้ าพัง) ถ้ าจักรพงษ์ หาดถ้ าหาดทราย 
เกาะขามใหญ่ เกาะยายท้าว และเกาะค้าวคาว  
 ประเภทที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนา ได้แก่ 
พระจุฑาธุชราชฐาน ประกอบด้วย อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เช่น วัดอัษฎางค
นิมิตร ตึกผ่องศรี ตึกวัฒนา ทางเดิน สวน บ่อน้ า ประภาคารแหลมวัง รวมทั้งกลุ่มต้นลั่นทมโบราณ
และต้นไม้ใหญ่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ศาลเจ้าแม่กวนอิม รอยพระพุทธบาท พลับพลารัชกาลที่ 5 หลักศิลา
จารึกรัชกาลที่ 5 วัดถ้ ายายปริก วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ส านักสงค์ถ้ าจักรพงษ์ เก๋งพระภักดี 
(เก๋งจีน) และยอดเสาธงอัษฏางค์  
 ประเภทที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาะ ประเพณีวันไหล ประเพณีวันกองข้าว ประเพณีข้าวมันส้มต า
หรือวันลอยกระทง ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท งานบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่ ส่วนกิจกรรม 
ได้แก่ ตกปลา ตกหมึก ด าน้ าดูปะการังน้ าตื้น ขี่จักรยาน ผลิตภัณฑ์อาหารสด และอาหารแห้งจากทะเล
น้ าปลา ฯลฯ 
 5.3 รูปแบบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะสีชังมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวและพักผ่อน ส่วนใหญ่มากจากกรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี โดยนิยม
มาเท่ียวภายใน 1 วัน หากพักค้างคืน มีเพียง 1-2 คืน เท่านั้น เพราะการเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
บนเกาะสีชังนั้น สามารถเที่ยวชมได้ครบภายใน 1 วัน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการรถเที่ยวชม 
ดังนี้ 
 5.3.1 การใช้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ตาม
อัธยาศัย ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความสนใจของนักท่องเที่ยวเอง โดยมีอัตราค่าบริการ คือ เช่า 1 วัน 
ราคา 250 บาท เช่า 2 วัน ราคา 300 บาท และเช่า 3 วัน ราคา 700-900 บาท 
 5.3.2 การใช้บริการรถโดยสารสามล้อสกายแล็บ เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวตั้งแต่ 4-5 คน การเที่ยวชม ในแต่ละสถานที่ไม่จ ากัดเวลาไม่จ ากัดเวลาในเยี่ยมชม โดยมีอัตรา
ค่าบริการตามเส้นทางการท่องเที่ยว ดังนี้ 
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 จากดังภาพที่ 3-5 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง เป็นการเที่ยวชม
ตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พักผ่อน ริมทะเล 
กิจกรรมทางน้ า ร่วมงานเทศกาล และประเพณีต่างๆ ในขณะเดียวกัน พระจุฑาธุชราชฐานมีความ
เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง ทั้งเส้นทางการท่องเที่ยวรอบเล็กและรอบใหญ่ เพราะ
ต าแหน่งที่ตั้งของพระจุฑาธุชราชฐานอยู่ทางตอนกลางของเกาะและไม่ไกลจากท่าเรือ จึงท าให้มีความ
สะดวกในการเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวนิยมเข้าเยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐานจ านวนมาก 
เพราะมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม วิวทิวทัศน์ และมีความส าคัญทางประวัติศ าสตร์จึงเป็น
สถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว  
 5.4 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เดินมาท่องเที่ยว
บนเกาะสีชัง เป็นการชมทัศนียภาพที่งดงามทางธรรมชาติ เยี่ยมชมโบราณสถาน และพักผ่อนตามชายหาด 
ซึ่งมีแนวโน้มว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบนเกาะสีชังเพ่ิมมากขึ้น แต่ ในขณะเดียวกัน 
แหล่งท่องเที่ยวยังมีน้อยและในบางสถานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
ยังไม่หลากหลาย จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง เป็นแบบไปเช้า 
เย็นกลับ และสามารถเที่ยวครบทุกจุดภายใน 1 วัน เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวจ านวนน้อย และยังขาด
สิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืน รวมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไป -กลับได้สะดวก เพราะอยู่
ใกล้จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพฯ จึงท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปกลับได้ภายใน 1 วัน หากมีการพัก
ค้างคืน จะเข้าพักเพียง 1 คืนเท่านั้น ประกอบกับ กิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวยังมีน้อยและไม่หลากหลาย 
อีกท้ังสิ่งอ านวยความสะดวกยังมีอย่างจ ากัดและการบริการต่างๆ ไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 
 กล่าวโดยสรุป จากข้อมูลสภาพทั่วไปของเกาะสีชัง ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า 
เกาะสีชังมีสภาพพ้ืนที่ทางภูมิประเทศเป็นเกาะกลางทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามทางภูเขาและทะเล 
ประกอบกับบรรยากาศอันเงียบสงบ รวมทั้งมีหมู่เกาะบริวารน้อยใหญ่ที่อยู่รายรอบ และมีทั้งทรัพยากร
วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ชุมชนเก่าแก่ วิถีชีวิตชาวประมง ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งการด าเนินชีวิตด้วยการรักษาสภาพ
ธรรมชาติของระบบนิเวศเดิมแบบเรียบง่าย พอเพียง กลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่ของเกาะสีชังและนิเวศ
วัฒนธรรมควบคู่กับความสวยงามของภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า พระจุฑาธุชราชฐาน
เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าและความส าคัญทางมรดกวัฒนธรรม เพราะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 รวมทั้งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบได้เป็นอย่างดี  
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พระจุฑาธุชราชฐานในฐานะมรดกวัฒนธรรม 
 ชุดข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการสร้างองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระจุฑาธุชราชฐาน
ในฐานะมรดกวัฒนธรรม ประกอบด้วย ต าแหน่งที่ตั้งและขอบเขต ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลพระราช
พิธีและการบ าเพ็ญพระราชกุศล ข้อมูลอาคารโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ และคุณค่าความส าคัญ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งและขอบเขต พระจุฑาธุชราชฐาน ตั้งอยู่ หมู่ 3 ต าบล ท่าเทววงษ์ อ าเภอ
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสีชัง ตรงบริเวณแหลมวัง ระยะทางจาก
ท่าเรือมาตามถนนอัษฎางค์ถึงประตูด้านชลทัศน์สถานประมาณ 1.8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 236 ไร่ 3 งาน 
47 ตารางวา หรือ 378,988 ตารางเมตร รูปร่างของที่ดินเป็นรูปคล้ายสามเหลี่ยมสองด้านจรดทะเล 
คือ ด้านตะวันออกและด้านเหนือ เป็นด้านหน้าของพระราชฐาน ส่วนด้านหลังจดที่ราบสูงบนเขา      
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  จดทะเล 
 ทิศเหนือ  จดที่ดินของเอกชนซึ่งเป็นปุาละเมาะ ท่าเทียบเรือคลังน้ ามัน 
 ทิศตะวันออก จดทะเล 
 ทิศตะวันตก  จดปุาละเมาะบนพ้ืนที่ราบสูง มีถนนจักรพงษ์เป็นแนวกั้น 
 กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2533 โดยอาศัย
อ านาจตามความ ในมาตร 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 113 พ้ืนที่ 190 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา 
(ส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, 2557) ทั้งนี้ การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เฉพาะพ้ืนที่ที่มี
อาคารโบราณสถานตั้งอยู่เท่านั้น มีพ้ืนที่น้อยกว่าที่กรมธนารักษ์ข้ึนทะเบียนไว้เป็นที่ราชพัสดุ พ้ืนที่ 264 ไร่ 
3 งาน 86 ตารางวา และพ้ืนที่ประกาศเป็นโบราณสถานได้ครอบคลุมลงไปในทะเลด้านทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชฐาน  
 ส าหรับขอบเขตพ้ืนที่โบราณสถานพระจุฑาธุชราชฐาน มีพ้ืนที่ทั้งที่ได้รับการประกาศ
ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน อย่างไรก็ตาม 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ครอบคลุมเฉพาะภายในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเท่านั้น 
ซึ่งมีแนวเขตโบราณสถาน ดังภาพที ่6 
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ภาพที่ 6 แผนผังแนวเขตขึ้นทะเบียนโบราณสถาน  
ที่มา: ผู้วิจัยปรับปรุงภาพมาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “เสนอแบบงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร โครงการปรับปรุงพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546,” 12 พฤษภาคม 2546. 
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  2. ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ในส่วนนี้ กล่าวถึงเรื่องราวทีมี่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อคราว
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ดังที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชด าริโปรดเกล้าฯ 
ให้ก่อสร้างพระราชฐานแห่งนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2431 จนกระทั่งหยุดชะงักลงใน พ.ศ. 2443 ทั้งนี้ ผู้วิจัย
สามารถสรุปจากเอกสารตามที่นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาไว้ ดังนี้   
 2.1 เกาะสีชังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีการพัฒนาด้านคมนาคม
ทางทะเล เพราะเริ่มมีเรือกลไฟ ชื่อ สยามอรสุมพล ขึ้นใช้เป็นครั้งแรก โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยตามเสด็จฯ สมเด็จพระบรมชนกนารถมายังเกาะสีชัง แต่ไม่ได้ประทับแรมบน
เกาะ ในขณะนั้น เกาะสีชังเริ่มมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนที่บริเวณแหลม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดที่เกาะสีชัง และได้มีพระราชด ารัสสรรเสริญเกาะสีชังนี้ว่า ...เป็นที่ที่มี
อากาศดี ผู้คนที่อยู่อาศัยบนเกาะนี้จึงมีอายุยืน เพราะมิใคร่มีโรคภัยเบียดเบียน... หลังจากเสด็จพระราช
ด าเนินในครั้งนั้นแล้ว โปรดเสด็จพระราชด าเนินประพาสที่เกาะนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมี ยายเสม เข้าเฝูา
รับเสด็จทุกครั้ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งให้เป็น ท้าวคีรีรักษาเป็นผู้บังคับ 
บัญชาลูกบ้านที่อยู่ในเกาะสีชัง (พรพรรณ ฟูตระกูล, 2524: 126; ป. มหาขันธ์, 2540: 5; เอนก นาวิกมูล, 
2554: 69) นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระอาราม ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นบน
เขาปลายแหลมและที่หาดทรายต่อเชิงเขามีศาลาการเปรียญหลังหนึ่ง กุฏิฝากระดาน 9 หลัง แต่พระองค์ท่าน
ไม่ได้พระราชทานนามวัดนี้ไว้ 
 ถึงแม้ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชด าเนิน
ประพาสเกาะสีชังหลายครั้ง แต่พระองค์ท่านไม่ได้ทรงสร้างพลับพลาที่ประทับบนเกาะสีชัง แต่อย่างใด 
ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จ ทรงประทับค้างแรมบนเรือพระที่นั่งกลไฟ แล้วเสด็จพระราชด าเนินประพาส 
ที่วัดหัวแหลมและที่ท่าบน เนื่องจากมีชาวเกาะท าไร่น้อยหน่าและไร้ทับทิม นอกจากนี้พระองค์ท่านยังได้
เสด็จพระราชด าเนินประพาสเกาะขามบ้าง ตลอดรัชสมัยของพระองค์  
 2.2 เกาะสีชังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
 เมื่อ พ.ศ. 2419 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาส
จันทร์บุรี โดยเรือพระทีนั่งอรรคราชวรเดช ในครั้งนั้นมีพระราชบรมวงศานุวงศแ์ละข้าราชบริพารตามเสด็จฯ 
เป็นจ านวนมาก ในระหว่างทางเสด็จประพาสเกาะสีชัง แต่พระองค์ท่านไม่ได้ทรงสร้างพลับพลาที่
ประทับค้างแรมแต่อย่างใด ต่อมาการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศเจริญขึ้น เกาะสีชังได้กลายเป็น
ท่าเรือที่มีเรือจากต่างประเทศไปมามากขึ้น พระองค์ท่านจึงโปรดเกล้าฯ ให้ตรวจท าแผนที่ หยั่งน้ า 
และส ารวจต าแหน่งหนิโสโครกทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ แล้ววางทุ่นเหล็กใน พ.ศ. 2422 (ป. มหาขันธ์, 
2540: 2544: 65) 
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 2.3 การเสด็จมาประทับรักษา ณ เกาะสีชังของพระราชวงศ์ 
 เมื่อ พ.ศ. 2431 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูามหาวชิราวุธ ช่วงมีพระชนมายุ 
เพียง 3 พรรษา (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6) ทรงพระประชวร แพทย์หลวง
ประจ าพระองค์ เห็นว่าควรให้เสด็จประทับอยู่ในที่ซึ่งได้อากาศชายทะเล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาภาษกรวงษ์ เชิญเสด็จมาประทับที่เกาะสีชัง สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูามหาวชิราวุธ ออกประทับรักษาพระองค์ที่เกาะสีชัง อยู่ที่เรือนของหลวง ซึ่งเดิม
เป็นที่พักของฝรั่งเช่าอยู่ ในเวลาใกล้เคียงกัน พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระราชเทวี ทรงประชวร จึงเสด็จ
พระราชด าเนินมาประทับที่เกาะสีชังด้วย ซึ่งการเสด็จครั้งนี้เป็นการเสด็จโดยกะทันหัน ไม่ทันได้ปลูกสร้าง
พลับพลาที่ประทับ จึงต้องเสด็จประทับในเรือพระที่นั่ง แต่ในขณะเดียวกัน เรือพระที่นั่งถูกคลื่นกระทบ 
กระเทือน ท าให้พระองค์ท่านทรงประชวนยิ่งขึ้น จึงต้องเสด็จขึ้นประทับบนเกาะ โดยตั้งกระโจมพัก 
ใต้ต้นมะขามอยู่ใกล้เรือนที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูามหาวชิราวุธข้าบริพารที่ตามเสด็จ
ต้องอาศัยพักตามวัด และตามบ้านเรือนของราษฎรบนเกาะ นับว่าทรงได้รับความล าบากอย่างมาก 
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชด าเนินมาด้วย และทรงมีพระราชด าริให้หา
ที่สร้างพระอารามแห่งใหม่แทนวัดที่ปรายแหลม เนื่องจากเวลาเสด็จพระราชด าเนิน มีผู้คนพลุกพล่าน
ท าลายความสงบของพระสงฆ์ จึงได้สรรหาที่ตั้งแห่งใหม่ คือ บริเวณที่ตั้งของพระเจดีย์อุโบสถวัดอัษฎางค
นิมิตรในปัจจุบัน (จามรี อาระยานิมิตสกุล และคณะ, 2548: 3-4; สมาน สรรพศรี และสุรชัย เรืองวัฒนโรจน์
, 2541: 28) 
 ต่อมา พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ 
ให้ก่อสร้างตึกขึ้น 3 หลัง บริเวณแหลม และใต้ลงมาบริเวณชาดหาด เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพระองค์
เสด็จพระราชด าเนินมาท าพิธีฉลอง โดยมีการพิธีสวดมนต์ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์และพระราชทาน           
ให้เป็นสถานที่ส าหรับผู้ปุวยไปพักฟ้ืนรักษาตัว ที่เรียกว่า อาศัยสถาน (อาไศรยสฐาน) ประกอบด้วย 
เรือนที่ตั้งอยู่ริมหาดทราย พระราชทานนามชื่อตึกว่า ตึกวัฒนา ตามพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสว่าง
วัฒนา พระบรมราชเทวี พระราชทานชื่อตึกกลมว่า ตึกผ่องศรี ตามพระนามพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี 
พระวรราชเทวี และพระราชทานนามชื่อตึกยาวว่า ตึกอภิรมย์ ตามพระนาม พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้า
สายสวลีภิรมย์ ซึ่งทั้งสามพระองค์ทรงบริจาคทรัพย์จัดซื้อเครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ ภาชนะส าหรับตึก 
ทั้ง 3 หลัง  
 อาศัยสถาน (อาไศรยสฐาน) ทั้ง 3 หลัง ดังกล่าว คือ ตึกวัฒนา ตึกผ่องศรี และ
ตึกอภิรมย์ ในระหว่าง พ.ศ. 2432 - 2436 เป็นช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จพระราชด าเนินประทับ ณ เกาะสีชัง
ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าพักอาศัย เนื่องจากตึกท้ังสามหลังนี้อยู่ในบริเวณพระราชฐาน และใช้เป็น
ที่ประทับส่วนพระองค์และราชวงศ์ ในขณะที่พระท่ีนั่งและต าหนักต่างๆ ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง     
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 2.4 การก่อสร้างพระจุฑาธุชราชฐาน ณ เกาะสีชัง      
 เมื่อ พ.ศ. 2434 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูาอัษฎางค์เดชาวุธ (กรมหลวง
นครราชสีมา) ทรงประชวรอาการหนักมาก เช่นเดียวกันกับทั้งสองพระองค์ ดังนั้น พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเสด็จพระราชด าเนินจากพระนครมาประทับที่เกาะสีชัง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
พ.ศ. 2435 พระองค์ประทับแรมเป็นครั้งที่ 2 จากนั้นโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสมุทรบุรานุรักษ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ ว่าจ้างขุดบ่อขนาดใหญ่ส าหรับกักเก็บน้ าฝนให้ราษฎร ใช้สอยบ่อหนึ่ง พระราชทาน
ชื่อว่า บ่ออัษฏางค์ ตามพระราชนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ คือ บ่อใหญ่ใกล้วัดอัษฎางค์นิมิต ในครั้งนี้
พระองค์ท่านประทับเป็นเวลา 2 เดือน กับ 2 วัน 
 จากนั้นไม่นาน แค่เพียง 2 วัน พระองค์ต้องเสด็จออกจากพระนคร วันที่ 5 กรกฎาคม
พ.ศ. 2435 เพ่ือพระราชด าเนินกลับไปยังเกาะสีชังอีก คราวนี้ประทับแรมเป็นครั้งที่ 3 เนื่องจากสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูาอัษฎางค์เดชาวุธ (กรมหลวงนครราชสีมา) ประชวนอีกครั้ง ซึ่งการเสด็จพระราช
ด าเนินครั้งหลังนี้ พระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอค่อยๆ บรรเทา หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีโอกาสเสด็จพระราชด าเนินประพาส ในที่ต่างๆ บนเกาะสีชัง พร้อมกับ
การตรวจภูมิประเทศของเกาะอย่างละเอียด และทรงพระราชด าริท านุบ ารุงเกาะนี้ให้เจริญยิ่งขึ้น 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถาวรวัตถุหรือสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย เพ่ือประโยชน์
สุขของราษฎรบนเกาะสีชังและผู้ทีม่าพักรักษาตัวที่เกาะสีชัง ตลอดจนพ่อค้าประชาชนทั่วไป (พรพรรณ 
ฟูตระตูล, 2524: 127-128; ป.มหาขันธ์, 2540: 166; คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2544: 67) กล่าวคือ  
 1. โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานยาว ตั้งแต่ชายหาดลงไปถึงที่น้ าลึก เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่เรือที่เข้ามาจอดในเวลาน้ าลง สะพานดังกล่าว พระราชทานนามว่า สะพานอัษฎางค์  
 2. โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายศาลเจ้า ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเกาะสีชัง ไปสร้างใหม่บน
ไหล่เขา เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระราชฐานนามว่า ศาลศรีชโลธรเทพ 
 3. โปรดเกล้าฯ ให้สร้างประภาคาร ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นบริเวณ          
ที่มีศิราใต้น้ าอยู่ตรงปากช่องทางเดินเรืออันเป็นอันตราย ทั้งนี้ เ พ่ือให้เป็นที่สังเกตแก่เรือที่เข้า-ออก 
เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระราชทานนามว่า อัษฎางค์ประภาคาร 
 4. โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเสาธง ขึ้นบนยอดเขาสูง ซึ่งพระราชทานนามว่า ยอดพระ
จุลจอมเกล้า จัดเจ้าพนักงานไว้คอยชักธงสัญญาณให้เรือเข้าออกท่ีท่าเรือของเกาะสีชัง เสาธงดังกล่าว 
พระราชทานนามว่า เสาธงอัษฎางค์  
 5. โปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรบนเกาะสีชัง 
หลายสาย เช่น ถนนอัษฎางค์ ถนนวัฒนา ถนนวชิราวุธ ถนนจักรพงษ ์และถนนเสาวภา   
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 6. โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสวนปุา (วะนะ) ขึ้นที่ไร่บน เพ่ือให้เป็นที่พักผ่อน ประกอบด้วย 
จุลวัน มหาวัน มียอดเขา เนินผา ถ้ า น้ าตก ล าธาร ตกแต่งสถานที่ต่างๆ ด้วยไม้นานาพันธุ์ ประดับด้วยน้ าพุ 
และตุ๊กตาหินอ่อนเป็นที่น่ารื่นรมย์ พระราชทานนามว่า อัษฎางค์คะวัน 
 การก่อสร้างในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ           
ให้สมเด็จพระเจ้าภาณุน้องยาเธอเจ้าฟูาภาณุพันธุรังสีสว่างวงษ์ เป็นแม่กองในการก่อสร้างสถานที่ต่างๆ 
พร้อมทั้งพระบรมศานุวงศ์และข้าราชการที่ตามเสด็จพระราชด าเนินในครั้งนั้น ตลอดจนราษฎรชาวเกาะสีชัง
ระดมกันก่อสร้าง และหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระองค์ท่านโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดงานฉลอง
เป็นการรื่นเริงในการเปิดสถานที่ต่างๆ ดังกล่าว และพระราชทานชื่อ ยอดเขา เนินผา ถ้ า สถานที่ต่างๆ 
ตามท่ีโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตามรายชื่อผู้ที่ได้ฉลองพระเดชพระคุณ โดยพระองค์เสด็จ พระราชด าเนิน
ในครั้งนั้นโดยทั่วหน้า พร้อมทั้งยัง โปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของเครื่องเรือน เครื่องใช้ เครื่องบริโภค 
และเครื่องมือประกอบอาชีพแก่ราษฎรชาวเกาะสีชังทั่วทุกครอบครัว 86 ครอบครัว  
 นอกจากนี้ ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2434 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟูามหาวชิรุณหิศสยามมกุฎราชกุมาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โปรดเกล้าฯ ให้จัดแสดงนิทรรศการ โดยน าเอาสิ่งของที่หาได้ ที่เป็นประโยชน์กับชาวเกาะสีชัง เพ่ือเป็น
แนวทางและแนะน าให้ชาวเกาะได้น ามาใช้เป็นประโยชน์ ซื้อ- ขาย ในการท ามาหากิน (คณะกรรมการ
อ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2544: 68) ในครั้งนี้พระองค์ทรงประทับ
อยู่เกาะสีชังเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน และเสด็จกลับพระนคร เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2434 
 ต่อมาในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชด าเนินออกมาประทับที่เกาะสีชัง ประทับแรมเป็นครั้งที่ 4 ครั้งนี้พระองค์ประทับแรมเป็น
เวลานานที่สุด ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2435 จนถึงเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน พระองค์ท่านโปรดเกล้าฯ 
ให้ท าการก่อสร้างเพ่ิมเติมขึ้นอีกหลายแห่ง (คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2544: 68-69) กล่าวคือ  
 1. ขยายรั้วค่ายหลวงออกไปถึงคลองเทียนบนและสร้างสวนภายในเขตพระราชฐาน 
ตกแต่งเนินเขาวังเป็นชั้นๆ ปลูกต้นไม้ต่างๆ 
 2. สร้างต าหนักใหญ่น้อยขึ้นอีกหลายหลัง 
 3. ขุดบ่อส าหรับกักเก็บน้ าฝนไว้ใช้อาบกิน ตลอดจนใช้รดต้นไม้ขึ้นอีกหลายบ่อ รวมถึง 
ท ารางระบายน้ าให้น้ าไหลลงมาในบ่อน้ าจืด  
 4. ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ าลองที่พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นด ารงราชา                
นุภาพ ทรงอัญเชิญมาจากพุทธคยาในประเทศอินเดียไว้บน ไหล่คยาศิระ แห่งยอดพระจุลจอมเกล้า 
เพ่ือเป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป 
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 5. ย้ายวัดอัษฎางนิมิตร ไปสร้างที่เนินเขา ยอดพระจุลจอมเกล้าด้านทะเล เพราะ
เป็นที่ใกล้หมู่บ้าน สะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ออกบิณฑบาต ทั้งทรงถวายประกาศพระราชทานที่เขต
พระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตรเป็นที่วิสุงคามสีมาด้วย 
 6. สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี ทรงศรัทธาบริจาคทรัพย์สร้าง
โรงเรียนขึ้นที่ข้างถนนอัษฎางค์ เพ่ือให้เป็นที่เรียนแก่เด็กๆ ชาวเกาะสีชัง 
 ในการเสด็จประพาสเกาะสีชังครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี 
ตามเสด็จมาด้วย ขณะทรงพระครรภ์ใกล้ถึงก าหนดประสูติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีพระราชด าริว่า เกาะสีชังเป็นเกาะที่มีอากาศดี ตั้งอยู่ชายทะเลควรตั้งพระราชฐานให้มั่นคง เพ่ือเป็น
ทีป่ระทับในฤดูร้อนต่อไปเกาะสีชังคงเป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศเพราะเป็นท่าเรือ มีเรือสินค้า
จากต่างประเทศแวะจอดรับส่งสินค้าเป็นจ านวนมาก พระราชฐานที่เกาะนี้ย่อมจะเป็นพระราชฐานที่ส าคัญ
แห่งหนึ่ง การประสูติพระเจ้าลูกยาเธอท่ีนี่ก็ไม่น่ารังเกียจอันใด  
 จนกระทั่ง วันที่ 5 กรกฎาคม ร.ศ.111 ตรงกับ พ.ศ. 2435 เวลา 8 ทุ่ม 53 นาที 
ได้ศุภวารมหามงคลสมัยอันอุดม สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระราชเทวี ประสูติพระราชกุมาร 
ณ พระต าหนักมรกฎสุทธ์ ในพระราชฐานนี้ มีการสมโภช 3 วัน ตามขัตติยราชประเพณี พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชฐานนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูาจุฑาธุช
ธราดิลก เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 72 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 9 ในสมเด็จ 
พระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ 
 ในระหว่างนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เร่งรีบท าการก่อสร้างในสถานที่ต่างๆ 
ในเขตพระราชฐาน เพ่ือให้ทันการสมโภชเดือนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ วันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 
การก่อสร้างพระราชฐานนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟูาภานุรังสีสว่างวงษ์วรเดช ทรงเป็นแม่กองด าเนินการก่อสร้าง พระเจ้าน้องยาเธอ
กรมหมื่นสรรพศาสตรศุภกิจ เป็นนายช่างผู้ให้แบบอย่าง พระยาชลยุทธ์โยธินทร์ เป็นกงสีจ่ายสิ่งของ 
พระยาสมุทรบุรานุรักษ์ เป็นกงสีจ่ายเงินและจ้างจีนลูกจ้าง โดยแบ่งหน้าที่ให้พระบรมวงศานุวงศ์ และ
ข้าราชการที่ตามเสด็จพระราชด าเนินเป็นนายด้าน ท าการเหมือนครั้งก่อนแล้วส าเร็จ ประกอบด้วย พระที่นั่ง 
4 องค์ ต าหนักต่างๆ 14 ต าหนัก ศาลา 1 ศาลา ประตูพระราชฐานชั้นใน 8 ประตู ทางในพระราชฐาน 
26 ทาง ทางบันได 21 บันได น้ าตก 5 แห่ง พุน้ า 4 แห่ง สระ 3 สระ บ่อ 13 บ่อ ธาร 2 ธาร ถ้ า 3 ถ้ า วะนะ 3 วะนะ 
ผา 3 ผา  
 แต่ปัจจุบัน พระที่นั่ง 4 องค์ และต าหนัก 14 ต าหนัก ในพระราชฐาน ดังที่กล่าว          
มานั้น ไม่ปรากฏแล้ว นอกจากนี้ ยังมีสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญอ่ืนๆ ตามที่มีการบันทึกไว้ในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่พบร่องรอย ดังที่ จามรี อาระยานิมิตสกุล และคณะ (2548: 83-9) ได้ระบุไว้ คือ 
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 1. ศาลากลาง อยู่ริมถนนอัษฎางค์ เป็นที่เสด็จฯ ออกเวลามีงาน 
 2. เก๋งญ่ีปุุน อยู่ใกล้ทางดอนทองพัด (ดึงษ์) บันพรายแคเมียวและบันไดแพร่เพ็ชร์
น้ าค้าง (สันนิษฐานว่า เป็นจุดหยุดพักหรือจุดชมทิวทัศน์) 
 3. เก๋งจีน อยู่ใกล้บางบุทองราบ 
 4. เรือนแขก อยู่ใกล้ทางปิดทองแผ่น ริมสระมหาโนดาดต์ 
 5. เรือนญ่ีปุุน  
 อีกหนึ่งเดือนต่อมา คือ วันที่ 10 สิงหาคม ร.ศ.111 ตรงกับ พ.ศ. 2435 ซึ่งเป็นวาระ
พระราชพิธีการสมโภชเดือนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราช
โองการด ารัสเหนือเกล้าฯ ประกาศการก่อสร้างพระที่นั่ง และพระราชฐานแห่งนี้ ให้เจ้าพนักงานชักธง
แสดงนามพระราชฐาน ซึ่งพระราชทานโดยนิยามตามพระนาม กล่าวคือ ให้เป็นวันส าคัญรวมกันเป็นสาม
พระฤกษ์ คือ พระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์ บรรจุค าประกาศพร้อมทั้งสิ่งของส าคัญต่างๆไว้เป็นหลักฐาน
เพ่ือให้ปรากฏสืบไปเหนือที่ซึ่งก่อพระที่นั่ง พระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์  
และพระราชกุมารได้รับ พระราชทานนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูาจุฑาธุชธราดิลกฯ และ
พระราชฐานบนเกาะสีชังแห่งนี้ให้เรียกว่า พระจุฑาธุชราชฐาน ตามพระนามของพระราชกุมาร  
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูาจุฑาธุชธราดิลกฯ 
 2.5 จุดสิ้นสุดของพระจุฑาธุชราชฐาน 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินเกาะสีชังเมื่อ พ.ศ. 
2436 แต่ประทับอยู่ในระยะเวลาสั้นๆ เพราะมีเหตุการณ์ส าคัญกับประเทศไทยก าลังเผชิญกับภัยของ
จักรวรรดินิยม ท าให้พระองค์ต้องเสด็จกลับก่อนก าหนด ในขณะที่การก่อสร้างพระที่นั่งและต าหนักต่างๆ 
ดังกล่าว ยังไม่ทันแล้วเสร็จดังพระราชประสงค์ ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้น 
ที่รู้จักกันในนาม วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ตรงกับ พ.ศ. 2436 ในครั้งนั้นฝรั่งเศสใช้เรือปืนปิดล้อมอ่าวไทย 
และเกิดปะทะกันขึ้นที่ปากอ่าวไทย จึงท าให้เกาะสีชังเป็นที่ไม่ปลอดภัย ในเหตุการณ์สู่รบครั้งนี้ ฝรั่งเศส
เป็นฝุายได้เปรียบและประกาศปิดอ่าวไทย พร้อมทั้งส่งทหารฝรั่งเศสหมวดหนึ่งขึ้นยึดเกาะสีชัง ด้วย
เหตุนี้  จึงท าให้การก่อสร้างพระที่นั่งและต าหนักต่างๆ ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ต้องหยุดชะงักลง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้สยามต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง
ให้กับฝรั่งเศส 
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ภาพที่ 7 ต าแหน่งสิ่งก่อสร้างโบราณที่ไม่ปรากฏแล้ว 

ที่มา: จามรี อาระยานิมิตสกุล และคณะ, โครงการส ารวจและออกแบบเพื่อพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน 
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี รายงานฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: มปท, 2548), 3-137. 
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ภาพที่ 8  สภาพพระจุฑาธุชราชฐาน เมื่อ พ.ศ. 2435  
 (ก) สภาพทั่วไปของพระจุฑาธุชราชฐานเมื่อ พ.ศ. 2435 
 (ข) พระท่ีนั่งองค์ใหญ่รูปแปดเหลี่ยม 3 ชั้น หรือพระท่ีนั่งมันธาตุโรจน์เมื่อ พ.ศ. 2435   
ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง, ประวัติศาสตรเ์กาะสีชัง,  
เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://phrachudadhuj .com/retrospe.htm 

(ก) 

(ข) 
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โยธาเทพ (กร หงสกุล) เป็นนายงานจัดการรื้อพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์จากเกาะสีชังมาสร้างขึ้นในสวน
ดุสิต และพระราชทานนามเปลี่ยนเป็น พระที่นั่งวิมานเมฆ นอกจากนี้ บรรดาพระที่นั่งและต าหนักต่างๆ  
ที่สร้างด้วยเครื่องไมเ้ป็นพ้ืน โปรดเกล้าฯ ให้รื้อถอนไปสร้างในที่อ่ืน แต่ไม่มีหลักฐานว่าน าไปสร้างในที่ใดบ้าง   
 ส่วนการดูแลรักษาพระราชฐาน ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมทหารเรือดูแลรักษา              
เมื่อ พ.ศ. 2448 เนื่องจากจ านวนทหารที่มาประจ าการมีเพียง 5 คน เท่านั้น ไม่เป็นก าลังรักษาได้            
จึงทรงตั้งให้ต ารวจภูธรที่ประจ าอยู่เกาะสีชังท าการรักษาแทน ต่อมา พ.ศ. 2450 ทรงอนุญาตให้กรมตระเวน 
เป็นเจ้าหน้าที่จัดการส่งเด็กอายุ ต่ ากว่า 16 ปี ที่ประพฤติความชั่วต่างๆ ที่ไม่มีผู้ปกครอง ให้ออกไปไว้
ยังเกาะสีชัง เพ่ือฝึกหัดดัดสันดาน โดยใช้ที่ส่วนหนึ่งของแหลมวังเป็นที่ท าการ ราชกิจจานุเบกษา (เล่ม 17 
หน้า 302-305 ลงวันที่ 9 กันยายน ร.ศ.119 อ้างถึงใน สมาน สรรพศรี และสุรชัย เรืองวัฒนโรจน์, 2541: 44) 
 ในรัชกาลต่อมา ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินประพาส
เกาะสีชังอีก ถึงแม้ว่าจอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟูาจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 
ได้เสด็จไปส่งทหารไทยไปร่วมรบยังฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2461 และเสด็จกลับ พ.ศ. 2462 แต่ไม่ได้ปรากฏ
หลักฐาน ว่ามีการใช้งานบริเวณเขตพระราชฐานเดิมแต่อย่างใด ต่อมาถูกใช้เป็นสถานีล าเลียงเสบียง
ของทหารญี่ปุุนในสมัยสงครามโลกครั้งที ่2  
 จากนั้น พระจุฑาธุชราชฐาน กลายเป็นสถานที่ราชการต่างๆ เช่น ที่ว่าการกิ่งอ าเภอ
เกาะสีชัง โรงเรียนประชาบาล ที่ท าการไฟฟูา ไปรษณีย์โทรเลข บ้านพักราชการ และเคยถูกใช้เป็น
สถานีล าเลียงเสบียงของทหารญี่ปุุนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงส่งผลให้พระจุฑาธุชราชฐานอยู่ใน
สภาพทรุดโทรม และมีการสร้างอาคารซ้อนทับโบราณสถาน จนกระทั่ง พ.ศ. 2521 รัฐบาลฯ ในขณะนั้น 
มีมติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ามาดูแลพ้ืนที่อันเนื่องเป็นที่ดินราชพัสดุนี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงวางผังแม่บทการใช้ที่ดินปรับปรุงพ้ืนที่บางส่วนและใช้ที่ดินส่วนที่อยู่นอก
เขตพระราชฐาน จัดตั้งเป็นสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเมื่อ พ.ศ. 2523 พร้อมทั้งด าเนินการศึกษา
รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมของอาคารที่ยังหลงเหลืออยู่ 
 ต่อมา พ.ศ. 2532 เกิดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern 
Seaboard) รัฐบาลในขณะนั้นได้ประกาศให้เกาะสีชังเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ส่งผลให้มี
การศึกษาและวางแผนพัฒนาพ้ืนที่พระจุฑาธุชราชฐานขึ้น น าไปสู่การประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน 
เมื่อ พ.ศ. 2533 กรมศิลปากรได้ด าเนินงานด้านบูรณะซ่อมแซมอาคารต่างๆ แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2539 
ต่อมา พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมศิลปากรด าเนินการบูรณะซ่อมแซมเพ่ิมเติม 
โดยจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน จนกระทั่งเปิดให้ประชาชนเข้าศึกษาประวัติศาสตร์และ
ร่องรอยสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน  
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 3. ข้อมูลพระราชพิธีและการบ าเพ็ญพระราชกุศล ข้อมูลในส่วนนี้ แสดงให้เห็นถึง
ทรัพยากรวัฒนธรรมแบบนามธรรม โดยเฉพาะพระราชพิธีส าคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นที่พระจุฑาธุชราชฐาน เมื่อ พ.ศ. 2531จนกระทั่งสิ้นสุดการจัดงาน
พระราชพิธีไปพร้อมกับการก่อสร้างพระราชฐาน ซึ่งผู้วิจัยพอสรุปในแต่ละพระราชพิธีและการบ าเพ็ญ
พระราชกุศลพอสังเขป (ป.มหาขันธ์ 2540, 108-135) ดังนี้   
 3.1 การรื่นเริงวันบรรจบรอบพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูาอัษฎางค์
เดชาวุธ ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2434 และ พ.ศ. 2435 เป็นการจัดงานรื่นเริงเนื่องในโอกาสคล้าย
วันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูาอัษฎางค์เดชาวุธที่เกาะสีชัง จ านวน 2 ครั้ง เป็นงานบันเทิง
ในรูปแบบของกิจกรรม เช่น มีขบวนแหผู้เฒ่า พ่อบ้าน แม่บ้าน ขบวนแตรวงทหารเรือชุดหนึ่งราษฎรชาว
เกาะสีชังถือรวงข้าวสมุทรโคดม และข้าราชการน าตุ๊กตาแห่ผ่านพระที่นั่ง รวมทั้งมีการจัดการแข่งขัน
การละเล่น วิ่งวัว วิ่งสามขา วิ่งตุ๊กแก วิ่งกระสอบ ชักเย่อ แจวเรือล้อม จับคนด าน้ า ฯลฯ ผู้แข่งขันทุกคนต่าง
ได้รับพระราชทานรางวัล ส่วนในช่วงค่ าพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ 
ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้มีการจับฉลากตอบค าถามอวยพรแก่ผู้มาร่วมงานและมีการบรรยาย ตลอดจนให้
ผู้ที่เข้าร่วมงานกล่าวค าอวยพร 
 3.2 การแสดงพิพิธภัณฑ ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
เจ้าฟูามหาวชิรุณหิส สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2434 พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะกรรมการจัดการ โดยแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้า
น้องยาเธอ เจ้าฟูาจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรด์พงษ์เป็นสภานายกพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ
ที่ตามเสด็จเป็นอุปนายกอาศนาธิบดีและกรรมสัมปาทิก ใช้ลานริมทะเลข้างค่ายหลวงด้านตะวันออก
เป็นสถานที่แสดงพิพิธภัณฑ์และก าหนดประเภทสิ่งของจัดแสดงของธรรมดา แต่ประหลาดหรือหายาก 
เช่น รังนก พรรณไม้ แร่ต่างๆ และของประดิษฐ์ที่คนเกาะสีชังท าขึ้น เช่น แหวนท าด้วยเปลือกหอย 
กรอบรูปกระดาษโรยทราย ไม้เท้า ฯลฯ ทั้งนี้ การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นเกียรติยศ
แก่เจ้าฟูามหาวชิรุณหิศและเพ่ือให้เจ้าฟูามหาวชิรุณหิศได้เห็นก าลังความคิดก าลังกาย ความอุตสาหะ
ความเพียร สามารถท าให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์กลับมีประโยชน์ และท าให้ชาวเกาะสีชังเห็นตัวอย่างจาก
สิ่งที่น ามาจัดแสดงและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวที่ไม่คาดว่าจะมีประโยชน์แต่กลับมีประโยชน์และสามารถ
ขายเป็นเงินได ้
 3.3 การสมโภชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูาอัษฎางค์เดชาวุธ ในวันที่ 30 มิถุนายน
ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2434 เป็นการจัดงานรื่นเริง เนื่องในโอกาสที่พระอาการประชวรค่อยคลายขึ้น 
และก่อนที่พระองค์เสด็จพระราชด าเนินกลับ จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการสมโภชและทรงบ าเพ็ญพระราช
กุศลทานบริจาค กล่าวคือ ทรงจุเรื่องนมัสการในพระอุโบสถวัดเกาะสีชัง โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูก
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ยาเธอ เจ้าฟูาอัษฎางค์เดชาวุธทรงประเคนภัตตาหาร โปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานเสื้อผ้าแก่กรรมกร
และราษฎรชาวเกาะสีชัง พระราชทานเลี้ยงราษฎรชาวเกาะสีชัง พร้อมด้วยพระราชทานภาชนะที่ใช้เลี้ยง 
ส่วนเยาวชนได้รับพระราชทานตุ๊กตาและเครื่องเล่นต่างๆ ในช่วงกลางคืนมีการจุดประทีปรอบค่ายหลวง 
และมีการละเล่น คือ ยี่เกทหารเรือเสภาร าทหารมหาดเล็ก พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเล่านิทาน
ประกอบมโหรี  
 3.4 การแห่เจ้าขึ้นศาล เนื่องจากชาวเกาะสีชังให้ความเคารพนับศาลเทพารักษ์ แต่ในขณะนั้น
ศาลมีสภาพทรุดโทรมและตั้งอยู่ในบริเวณพลุกพล่าน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างศาลขึ้นใหม่ที่ไหล่เขาด้านเหนือ โดยมีขนาดใหญ่กว้างขวางขึ้นตกแต่งอาคารศาลอย่างงดงาม 
ส่วนลานชั้นล่างปลูกโรงละครมีบันไดขึ้น เมื่อสร้างศาลใหม่ แล้วเสร็จในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2434 
โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญจะเจว็ดเทวรูปที่ท าใหม่และจะเจว็ดเดิมไปสู่ศาล มีขบวนแห่ของพระบรมวงศานุวงศ์
และข้าราชการบริเวณศาล ประกอบทั้งพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงเทวดา มีพิณพาทย์คอยประโคมพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นองค์ประธานในการประกอบพระราชพิธี
พระราชทานนามเทพารักษ์ว่า ศรีชโลธรทรเทพ     
 ปัจจุบันนี้ หน่วยงานรัฐบาลฯ เอกชน และภาคประชาชนท้องถิ่นบนเกาะสีชัง ยังคง
สืบทอดพิธีบวงสรวงดังกล่าวนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดพิธีบวงสรวงขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 
คือ ในวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี หรือที่เรียกวัน วันกองข้าว 
 3.5 การบ าเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขปูรณมี เมื่อ พ.ศ. 2434 เป็นช่วงที่พระบาท สมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประทับ ณ เกาะสีชัง โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชกุศล 
วันวิสาขปุรณมี เป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 21–23 พฤษภาคม ในช่วงเช้านิมนต์พระสงค์มาฉันภัตตาหาร 
ส่วนในช่วงค่ าเวลา 21.00 น. พระสงฆ์วัดเกาะสีชัง จ านวน 10 รูป ลงพระอุโบสถเจริญพระพุทธมนต์
สัตตปริตร ในงานนี้มีการตามประทีปด้วยโคม ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นด้วยวัสดุ ที่มีและหาได้บนเกาะสีชัง 
จ าแนกตามรูปลักษณ์โคมเป็น 4 ประเภท คือ โคมรูปสัตว์ โคมรูปของใช้ โคมรูปพาหนะ โคมรูปของเล่น
น ามาประดับ ทั้งสิ้น 57 โคม ซึ่งโคมเหล่านี้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทรงจัดและท าขึ้น โดยเสด็จ
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชด าเนินทั้ง 3 วัน ในวันที่ 2 และ 3 เสด็จเวียนเทียน
รอบพระอุโบสถระหว่างนั้นทหารเรือบรรเลงแตรวง 
 จาก พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ส านักบริหาร 
งานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รื้อฟ้ืนกิจกรรมวันวิสาขปูรณมีมาอย่างต่อเนื่องตลอด
ทุกปี โดยมีการจัดประกวดโคมวิสาขะ การประดับโคมไฟตามทาง แสดงพระธรรมเทศนา ณ ลาน ใต้ต้น
พระศรีมหาโพธิ์ และเวียนเทียนรอบเจดีย์อุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร จากนั้นมีการแสดงทางวัฒนธรรม
ของนักเรียนและนิสิตนักศึกษาในทุกวันวิสาขบูชา 
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 3.6 การไหว้ครูร าอาวุธ เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูกเธอทรงมีความ
ช านาญในเพลงอาวุธต่างๆ ตามที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้หลวงไชยโชคชนะเป็นผู้ถวายการหัด ในวันที่ 6    
สิงหาคม พ.ศ. 2434 ให้มีการไหว้ครูต้นอาวุธตามธรรมเนียม ณ พลับพลารับแขกเมืองเพลงอาวุธที่ทรงหัด 
ได้แก่ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ทรงหัดดาบญี่ปุุน ง้าว และดาบสองมือสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูาจักรพงษ์ภูวนาถและพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูายุคลฑิฆัมพรทรงหัดคู่กระบอง
พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงษ์ และพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าบุรฉัตรไชยากรทรงหัดคู่
ง้าวสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูามหาวชิราวุธและเจ้าฟูาบริพัตรสุขุมพันธุ์ทรงหัดคู่ดาบสองมือ และ 
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงษ์และพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐทรงหัดคู่ดาบสองมือ 
 3.7 ก่อพระฤกษ์รากพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ในวันที่ 10  สิงหาคม พ.ศ. 2435  พระบาท           
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการประกาศพระที่นั่งและพระราชทานนามว่า 
พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ทรงวางอิฐฤกษ์ ปิดทองปิดเงินปิดนาก ทรงประกอบพระราชพิธีสงฆ์และ
พราหมณ์ ตามพระราชประเพณีแต่โบราณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จารึกค าประกาศแสดง
พระราชด าริในการก่อสร้างบรรจุไว้ในศิลาพระฤกษ์ พร้อมกับพระบรมรูปของพระองค์และพระบรม
ราชวงศ์ที่ประทับ ณ พระจุฑาธุชราชฐาน ตลอดจนภาพถ่ายคน สถานที่ส าคัญต่างๆ ในพระนครและ
เกาะสีชัง รวมทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่กล่าวถึงการเสด็จพระราชด าเนิน
ประทับ ณ เกาะสีชัง บรรจุไว้กับเงินเหรียญและเบี้ยทองแดงเพ่ือให้เป็นที่ปรากฏสืบไปภายหน้า 
 3.8 การเปิดโรงเรียนเสาวภา ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินเปิดโรงเรียนแห่งแรกบนเกาะสีชัง ซึ่งทรงพระราชด าริให้สร้างขึ้น เพ่ือให้
เยาวชนชาวบนเกาะสีชังมีสถานศึกษา หาความรู้ และเกิดประโยชน์ในระยะยาว รวมทั้งน าความเจริญ
มาสู่ชาวเกาะสีชัง พระองค์ท่านพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนเสาวภา ตามพระนามาภิไธย
ของพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระวรราชเทวี ผู้ทรงมีพระราชศรัทธาบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์เป็น
ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้ แต่ปัจจุบัน
โรงเรียนเสาวภาไม่มีปรากฏแล้ว ซ่ึงมีเพียงโรงเรียนเกาะสีชัง 
 3.9 การฉลองพระพุทธบาทที่เกาะสีชัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญรอยพระพุทธบาทจ าลอง ซึ่งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นด ารง
ราชานุภาพ พระยศขณะนั้น ได้อัญเชิญมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียขึ้นประดิษฐาน ณ ไหล่คยา
ศิระบนยอดเขาพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2435 โปรดเกล้าฯ ให้จัดเป็นงานพิธี
หลวงทรงเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีสงฆ์และโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานสมโภชรอยพระพุทธบาท
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2435 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า พระราชพิธีและการบ าเพ็ญพระราชกุศลที่เกี่ยวข้องกับ
พระจุฑาธุชราชฐาน เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม แบบนามธรรม จ านวน 9 พระราชพิธี แต่มีประเด็นที่น่า
สังเกตว่า พระราชพิธีและการบ าเพ็ญพระราชกุศลที่ได้รับการสืบทอดนั้น มีเพียง 3 พระราชพิธีและ 
การบ าเพ็ญพระราชกุศล ได้แก่ การบ าเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขปูรณมี การแสดงพิพิธภัณฑ์ และการแห่เจ้า
ขึ้นศาลหรือที่เรียนกันว่า วันกองข้าว ในขณะที่ ขณะพระราชพิธีและการบ าเพ็ญพระราชกุศลอ่ืนๆ 
กลับไม่มีความเคลื่อนไหว  
 4. ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างภายในเขตโบราณสถานท่ีปรากฏอยู่ ข้อมูลในส่วนนี้ แสดงให้เห็น
ถึงมรดกวัฒนธรรม แบบรูปธรรม โดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน กล่าวคือ 
เมื่อครั้งยังเป็นพระราชวังฤดูร้อนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ท่าน
โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างพระราชฐานแห่งนี้ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2431 จนกระทั่งหยุดชะงักลงใน พ.ศ. 2443 
อย่างไรก็ตาม ยังคงหลงเหลือสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงปรากฏอยู่ ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 แผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในเขตโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ 
 (จากการสแกน Scan ภาพโดยผู้วิจัย เมื่อ 24 ตุลาคม 2556) 

 
 4.1 ตึกผ่องศรี ตามพระนามพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี ตั้งอยู่บนเขา 
สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2432 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารก่ออิฐ ถือปูนชั้นเดียว รูปทรงกรมทาสีขาว 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เมตร หลังคาทรงกลม ยอดยกเป็นรูปโดม ยกพ้ืนสูงประมาณ 0.90 เมตร 
ส่วนใต้ถุนเทคอนกรีตปิดแนวเอียงโดยรอบ ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราช
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ประวัติและประวัติผู้มีบทบาทส าคัญกับเกาะสีชังในอดีตและเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ในพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่5 และพระราชโอรส 
 4.2 ตึกวัฒนา ตามพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีตั้งอยู่ริม
หาดทราย หันหน้าออกสู่ทะเล สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2432 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารก่ออิฐ
ถือปูน 2 ชั้น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 11 เมตร หลังคาทรงปั้นหยา ปัจจุบันใช้เป็น
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในพระจุฑาธุชราชฐาน  และจัดแสดง
การจ าลองพิธีการวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ รวมทั้งได้น าเอารูปปั้นหินอ่อนของพุฝอย
สุหร่ายของเดิมมาจัดแสดงด้วย 
 4.3 ตึกอภิรมย์ ตามพระนาม พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ ตั้งอยู่บน
เขาสูง ใกล้กับตึกผ่องศรี สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2432 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารชั้นเดียว 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว พร้อมเรือนครัว และห้องน้ ารูปยาวขนานกัน โดยมีลานโล่งซีเมนต์เชื่อมอยู่
ระหว่างอาคารทั้ง 2 หลัง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องเกล็ดเต่าเรือนใหญ่ 
กว้าง 6 เมตร ยาว 22.50 เมตร ยกพ้ืนสูงประมาณ 1 เมตร ด้านหน้าหันเข้าหาทะเลด้านตะวันออก 
ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 และจัดแสดง
แบบจ าลอง (Model) 
 จากทั้ง 3 ตึกดังกล่าว เป็นตึกที่สร้างขึ้น ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2431 โดยพระองค์ ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วน
พระคลังข้างที่จ้างเหมาสร้างเพ่ือใช้เป็นที่พักอาศัยส าหรับผู้ปุวยที่เดินทางมารักษาตัวที่เกาะสีชัง เรียกว่า 
อาศัยสถาน (อาไศรยสฐาน) พ.ศ. 2432 เมื่อการก่อสร้างอาศัยสถานแล้วเสร็จ พระองค์เสด็จพระราช
ด าเนินมาท าพิธีฉลองอาศัยสถานแห่งนี้ โดยมีพิธีสวดมนต์ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์และพระราชทาน
ชื่อตึกในแต่ละหลังตามพระนามสมเด็จพระนางเจ้าและพระอรรคชายาเธอ  
 4.4 วัดอัษฎางคนิมิตร ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเด่น รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นพระอุโบสถ
รูปกลม หลังคาแบน เจดีย์กลมทรงระฆังซ้อนอยู่ข้างบนก่ออิฐถือปูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เมตร 
ด้านหน้าทางทิศตะวันออกมีมุข มีเหลี่ยมหลังคาแบน ภายในเป็นโถงรูปกลม เพดานโปร่งโค้งตามรูปทรง
ขององค์เจดีย์ มีทางโดยรอบกว้าง 2 เมตร ยอดแหลมแบบโกธิก มีช่องแสงโค้งติดกระจก หน้าต่าง
และประตูเป็นบานไม้สัก บริเวณลานก่อขอบอิฐถือปูน  
 เดิมวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ปลายแหลมวัง สร้างโดยชาวบ้าน มี เพียงพระอุโบสถ ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชด าเนินประทับแรม จึงโปรดเกล้าฯ 
ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งนี้ แต่พระองค์ท่านไม่ได้พระราชทานชื่อวัด ต่อมาในสมัยพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระองค์ท่านเสด็จประพาสเกาะสีชัง ทรงมีพระราชด าริสร้าง
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พระราชวังที่เกาะสีชัง จึงโปรดเกล้าฯ ให้หาที่สร้างพระอารามขึ้นใหม่ โดยทรงเลือกที่ตั้งพระอุโบสถปัจจุบัน 
เพราะเป็นชัยภูมิที่ดี เมื่อสร้างพระอุโบสถแล้วเสร็จ พระองค์จึงถวายประกาศพระราชทานวิสุคามสีมา 
ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2435 และพระราชทานนามว่า วัดอัษฎางคนิมิตร 
 4.5 เรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนเขียว ตั้งอยู่ริมทะเล หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ใกล้กับตึกวัฒนา รูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารไม้สองชั้น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกพ้ืนสูง 0.90 เมตร 
ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร ส่วนที่เป็นชั้นเดียวหลังคาทรงปั้นหยา มีเฉลียงยาวตลอด ส่วนที่
เป็นชั้นเดียว มีความยาวเป็น 2 เท่าของส่วนที่เป็นสองชั้น หลังคาปั้นหยา ส่วนที่เป็นชั้นเดียว ทั้งด้านหน้า
และด้านหลังมีลูกกรงไม้กันตก ใต้ถุนก่ออิฐถือปูนปิด มีบันไดขึ้นด้านหน้า แต่งชายคาด้วยไม้ฉลุลาย
เป็นรูปโค้ง  
 เรือนไม้ริมทะเลหลังนี้ ไม่พบประวัติการสร้าง แต่มีนักวิชาการสันนิษฐานว่า เรือนไม้
หลังนี้สร้างขึ้น พ.ศ. 2450 เพ่ือให้กรมกองตระเวนจัดการส่งเด็กอายุต่ ากว่า 16 ปี ที่ประพฤติชั่วเป็น
อันธพาลต่างๆ ที่ไม่มีผู้ปกครอง ให้ออกไปไว้ที่เกาะสีชัง เพ่ือฝึกหัดสันดาน และมีการสันนิษฐานอีกว่า 
น่าจะเป็นเรือนพักตากอากาศของชาวต่างประเทศมาก่อนการสร้างพระจุฑาธุชราชฐาน  
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันใช้ประโยชน์อาคารหลังนี้ 3 ส่วน คือ ส่วนแรกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์
จัดแสดงนิทรรศการ ส่วนที่สอง ชั้นบนจัดเป็นส านักงานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน และส่วนที่สาม 
ภายในห้องและระเบียงใช้เป็นที่พักรับรองหรือเป็นจุดนั่งพักส าหรับผู้เข้าเยี่ยมชม รวมทั้งมีเครื่องดื่ม
บริการ  
 4.6 ฐานพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ตั้งอยู่ริมทะเล ด้านข้างเรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนเขียว 
เดิมฐานพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ดังที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2435 ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของจ านวนพระที่นั่ง   
ที่พระองค์ด าริให้สร้างขึ้น โดยพระองค์ท่านเสด็จฯ มาวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งองค์นี้ เมื่อวันที่ 8-10 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2435 มีพระบรมโองการด ารัสเหนือเกล้าฯ สามพระฤกษ์ คือ 
 1. พิธีสมโภชเดือน พระราชกุมารและพระราชทานนามพระราชกุมารว่า สมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาจุฑาธุชธราดิลกฯ                 
 2. ประกาศการสร้างในพระราชฐาน โดยพระราชทานนาม ตามสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอฯ ว่าพระจุฑาธุชราชฐาน  
 3. พระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์บรรจุค าประกาศ พร้อมทั้งสิ่งของส าคัญต่างๆ ไว้เป็น
หลักฐานเพ่ือให้ปรากฏสืบต่อไปและพระราชทานนามพระที่นั่งว่า พระที่นั่งมันธาตุรัตน์โรจน์ 
 ต่อมาได้มีการก่อสร้างพระที่นั่งองค์ใหญ่รูปแปดเหลี่ยม 3 ชั้น เป็นพระที่นั่ง
เครื่องไม้สัก จากนั้นในเวลาไม่นานเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ตรงกับ พ.ศ. 2436 พระองค์ท่านจึงไม่ได้
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เสด็จประทับพระจุฑาธุชราชฐานอีก จนกระทั่ง พ.ศ. 2443 หลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับจาก
ประพาสยุโรป จึงได้เสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก พระองค์ทรงทอดพระเนตรพระที่นั่ง
มันธาตุรัตนโรจน์อยู่ในสภาพรกร้าง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์มา
สร้างในพระราชวังสวนดุสิต และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า พระท่ีนั่งวิมานเมฆ           
 4.7 สะพานอัษฎางค์ อยู่ริมถนนอัษฎางค์ รูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นสะพานไม้            
ตอม่อฐานรากก่อด้านศิลาฉาบปูน ตัวสะพาน ยาว 120 เมตร พ้ืนสะพานกว้าง 4 เมตร ศาลาแต่ละหลัง 
กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ตัวศาลาโปร่งไม่มีผนัง หลังคาเป็นทรงปั้นหยา ศาลาที่ปลายสะพานทั้ง
สองด้านมุขที่ยื่นออกมาทรงมนิลา  
 การก่อสร้างสะพานอัษฎางค์ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 เสด็จแปรพระราชฐานประทับเป็นเวลาหลายเดือนเพ่ือทรงรักษาพระอาการประชวรของ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูาอัษฎางค์ เดชาวุธ เมื่อ พ.ศ. 2434 จากนั้นพระองค์มีพระราชด าริว่า 
เกาะสีชังแห่งนี้ เวลาน้ าลง ระดับต่ ามาก เรือไม่สามารถเข้าจอดถึงหาดได้ ท าให้ต้องเดินลุยน้ าขึ้นลง
ล าบาก เพราะบริเวณหาดแหลมวังมีโขดหินขรุขระเป็นอันมาก พระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
สะพานแห่งนี้ขึน้ ทั้งนี้ สะพานอัษฎางค์ เป็นหนึ่งในห้าของสิ่งก่อสร้างที่พระองค์ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
ที่เกาะสีชังใน พ.ศ. 2434 ได้แก่ วัด สะพาน บ่อน้ า ประภาคาร และเสาธง แล้วพระราชทานนามสถานที่ต่างๆ 
เหล่านี้ ตามพระนามของพระราชโอรส คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูาอัษฎางค์เดชาวุธ โดยมีพิธี
เปิดและพระราชทานนาม ในวันที่ 30 สิงหาคม ร.ศ.110 ตรงกับ พ.ศ. 2434 
 ต่อมามีสภาพช ารุดทรุดโทรมมาก เหลือเพียงซากฐานตอม่อสะพานเป็นแนวยาว
ออกไปในทะเล จึงมีการสันนิษฐานรูปแบบตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และสร้างสะพานพร้อมศาลา
ไม้ โปร่ง โล่ง ทาสีขาว หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์สีเทาจ านวน 3 หลัง ขึ้นมาใหมเ่มื่อ พ.ศ. 2546 
 4.8 พลับพลารัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณผาม่านนาก รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
ศาลาที่ประทับท าด้วยไม้สักทั้งหลัง และมุงหลังคาด้วยกระเบื้องแปูนเกล็ด ส่วนพระบรมรูป ปั้นและหล่อ
ทองเหลืองแล้วรมด า ขนาดเท่าขององค์จริง   
 เดิมเป็นศาลที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นแบบชั่วคราวบริเวณสนามหน้าชายหาด ต่อมา
กรมศิลปากรได้ส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือซ่อมบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2536 จึงเห็นว่าตัวศาลตั้งซ้อนทับอยู่บนต าแหน่ง
โบราณสถาน ควรย้ายไปตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสมต่อการสักการบูชา จึงให้พระครูวามเทพมุนี (พราหมณ์) 
หาต าแหน่งศาลใหม่และท าพิธีย้าย โดยสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐานไว้ในศาลาไม้โปร่ง ยกพ้ืนบนเนินเขาบริเวณผาม่านนาก ซึ่งเป็นต าแหน่ง          
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากทะเล และผู้ออกแบบมีเจตนาให้พระบรมรูปอยู่ในอิริยาบถผ่อนคลาย
ประทับนั่งในศาลาหันพระพักตร์ออกสู่ท้องทะเลที่กว้างไกล  
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 4.9 ศาลศรีชโลธรเทพ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน โครงสร้าง
หลังคาไม้ หลังคาสังกะสีทาสีแดง หลังคามีการลดเป็นระดับ มีมุขโถงด้านหน้าและยกหลังคาชั้นถัดไป
คลุมส่วนที่เป็นตัวอาคารมีช่อฟูา ใบระกา หางหงส์ เดิมเป็นศาลเทพารักษ์ เรียกว่า ศาลเจ้าเขาพระองค์ขจร 
ตั้งอยู่ใต้ต้นมะขามริมถนนอัษฎางค์ โดยมีงานฉลองเป็นประจ าทุกปี มีละคร 3 วัน ชาวเกาะพากันมา
บวงสรวง แล้วกินเลี้ยงที่หาดทราย รวมทั้งมีการลอยเรือเสียเคราะห์ตามประเพณี 
 4.10 ประภาคาร หรือกระโจมไฟ ตั้งอยู่ปลายแหลมวัง ไม่พบประวัติการก่อสร้าง 
สันนิษฐานได้ว่า มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่ได้ทรุดโทรมผุพังลงไป จนกระทั่งสร้างขึ้นใหม่แทน     
ของเก่า ในปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 11 สิ่งปลูกสร้างภายในเขตโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ 
 (ก) ตึกผ่องศรี    (ข) ตึกวัฒนา 
 (ค) ตึกอภิรมย์  (ง) วัดอัษฎางคนิมิตร 
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 23 ธันวาคม 2556) 

(ค)                                                       (ง) 

(ก)                                                        ข  
(ข) 
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(ก)                                                      (ข) 

(ค)                                                       (ง) 

(จ)                                                        (ฉ) 

 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 12 สิ่งปลูกสร้างภายในเขตโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ (ต่อ) 
 (ก) เรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนเขียว (ข) สะพานอัษฎางค์ 
 (ค) พลับพลารัชกาลที่ 5  (ง) ศาลศรีชโลธรเทพ 
 (จ) ประภาคารหรือกระโจมไฟ  (ฉ) ฐานรากพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ 
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 23 ธันวาคม 2556) 
ที่มา: ภาพ ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง, ฐานพระที่นั่งมันธาตุ
รัตนโรจน์, เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://phrachudadhuj.com/retrospe.htm 
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 5. คุณค่าและความส าคัญ พระจุฑาธุชราชฐานเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จ   
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. 2533 
โดยมีอายุเก่าแก่ร้อยกว่าปี ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญทางทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมีความ
สวยงามทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งอาคาร สิ่งก่อสร้าง สวนหย่อม ซึ่งสิ่งต่างๆ ล้วนแต่เป็น
สิ่งแสดงถึงคุณค่าทั้งด้านวัฒนธรรมและคุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจ ดังตารางที่ 18 
 
ตารางที ่18 คุณค่าและความส าคัญ 
  

คุณค่าทางวัฒนธรรม (Cultural Value) 
คุณค่าด้านเอกลักษณ์  
(identity value) 

          เป็นพระราชวังฤดูร้อน ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่ประสูติของพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูา
จุฑาธุชธราดิลกฯ รวมทั้งมีความโดดเด่นทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม 

คุณค่าด้านศิลปะและ
วิชาการ (aesthetic and  
technical value) 

          เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสภาพภูมิประเทศภูเขาหินลาดชัน ตั้งอยู่
ริมทะเล ค่อนข้างแห้งแล้ง แต่การออกแบบและก่อสร้างได้แสดงถึง
อัจฉริยภาพในการแก้ปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ เกิดขึ้นเป็นพระราชวัง         
ฤดูร้อนที่งดงามทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม ที่เป็นตึกหนึ่ง ถึงสองชั้นก่ออิฐ          
ถือปูน แบบตะวันตก ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 และเรือนไม้โปร่ง 
สะท้อนรูปแบบสถาปัตยกรรมเมืองร้อน งานภูมิสถาปัตยกรรมที่ประกอบ 
ไปด้วยสวนที่ลัดเลาะไปตามเนินเขา มีการสรรหาพรรณไม้ที่เหมาะสม            
เข้ามาปลูกเป็นจ านวนมาก จนสร้างความร่มรื่น เขียวชอุ่มให้แก่พ้ืนที่            
การใช้น้ าเป็นองค์ประกอบหลัก เกิดบรรยากาศอันงดงามทั้งภาพและเสียง 

คุณค่าความหายาก 
(rarity value) 

           เป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวที่ตั้ งอยู่บนเกาะกลางทะเล            
และมีรูปแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ โดดเด่น เข้ากับธรรมชาติ  และ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่  ได้รับอิทธิพลสวนแบบยุ โรป มีการน า
องค์ประกอบสวนหลากหลายรูปแบบมาใช้ 

คุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจ (Socio-economic value) 

คุณค่าด้านเศรษฐกิจ 
(Economic value) 

           ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย             
แต่พระราชจุฑาธุชราชฐานมีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนให้แก่ประชาชนชาวเกาะสีชัง ด้วยการเปิดแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม          
ที่มคีวามส าคัญและเชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ภายในเกาะท าให้
เกิดกิจกรรมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเกิดรายได้และแหล่งงานในท้องถิ่น 
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ตารางที่ 18 คุณค่าและความส าคัญ (ต่อ) 
 

คุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจ (Socio-economic value) 

คุณค่าด้านการใช้สอย 
(Functional value) 

          ถึงแม้ว่า พ้ืนที่และองค์ประกอบบางส่วนของพระจุฑาธุช         
ราชฐานได้เสื่อมสภาพลงไปตามกาลเวลา แต่หากมีการฟ้ืนฟู บูรณะ
ปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนการ             
ใช้งานให้เหมาะสมต่อสภาพในปัจจุบัน เช่น เป็นพ้ืนที่พักผ่อนประจ าวัน
ของประชาชนในเกาะ การฟื้นฟูสวนให้ผู้สนใจเข้าชม การปรับเปลี่ยน
อาคารเก่าให้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การ
อนุรักษ์เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คุณค่าด้านข้อมูลและ
การศึกษาหาความรู้ 
(Educational value) 

          การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งความรู้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
อนุรักษ์ โดยการพัฒนาระบบสื่อความหมายเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวคุณค่า
ความส าคัญให้มีการรับรู้ นอกจากนี้ ยังเป็นกรณีศึกษาที่ส าคัญในด้าน
การออกแบบวางผัง สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมที่เกิดจากการ
สังเกตสภาพทางธรรมชาติ น ามาประยุกต์ใช้สอยได้อย่างสอดคล้อง 
กลมกลืน 

คุณค่าทางสังคม 
(Social value) 

          เป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญอย่างสูงต่อประชาชนชาวเกาะ เห็นได้จากการ 
มีการรวมกลุ่มทางสังคมเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม โดยในงานเทศกาลงานประเพณีที่ส าคัญต่างๆ จะมาจัดในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน 

 

ที่มา: จามรี อาระยานิมิตสกุล และคณะ, โครงการส ารวจและออกแบบเพื่อพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน 
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี รายงานฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: มปท, 2548), 3-1. 
 
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐาน 
  ปัจจุบันพระจุฑาธุชราชฐาน อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐฯ 3 หน่วยงาน 
ได้แก่ หน่วยงานแรก คือ กรมธนารักษ์ ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนของพระจุฑาธุชราชฐาน 
บริเวณแหลมวังด้านทิศตะวันออกของเกาะสีชัง หน่วยงานที่สอง คือ กรมศิลปากร ประกาศข้ึนทะเบียน
โบราณสถาน เล่ม 107 ตอน 113 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ดังนั้น พระจุฑาธุชราชฐาน จึงอยู่
ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากรส่วนกลางและส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี และหน่วยงานที่สาม 
คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบดูแลรักษาในเขตพระราชวังโบราณ 
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 จากทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าว เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ในแง่ของอ านาจหน้าที่
ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานนั้น มีเพียง 2 หน่วยงาน คือ กรมศิลปากร
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในฐานะภาคภาคีท้องถิ่น 
ประกอบด้วย เทศบาลต าบลเกาะสีชัง ที่ว่าการอ าเภอเกาะสีชัง และภาคประชาชนท้องถิ่น ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ดังนี้ 
 1.1 กรมศิลปากรและส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 113 พ้ืนที่ 190 ไร่ 
1 งาน 25 ตารางวา โดยอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 
 1.1.1 บทบาทหน้าที่ คือ การบังคับใช้พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 เพ่ือปกปูอง 
คุ้มครอง อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม กล่าวคือ มีหน้าที่ด าเนินงานด้าน
กายภาพทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมเป็นหลัก  
 1.1.2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐาน พบว่า หลังจากการประกาศ
ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงปัจจุบัน กรมศิลปากร ได้จัดตั้ง
โครงการบูรณะ ปรับปรุง แซมแซมสิ่งก่อสร้างภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้วิจัย
สามารถแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ช่วงหลักๆ ได้แก่  
 ช่วงแรก พ.ศ. 2533-2539 กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนพระจุฑาธุช
ราชฐานเป็นโบราณสถาน หลังจากนั้นได้ด าเนินการส ารวจแล้วอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสิ่งก่อสร้างภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน ได้แก่ ตึกผ่องศรี ตึกวัฒนา ตึกอภิรมย์ วัดอัษฎางค์นิมิตร เรือนไม้เขียวริมทะเล
หรือเรือนเขียว และองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม จนกระท่ังบูรณะแล้วเสร็จบางส่วน  
 ช่วงที่สอง พ.ศ. 2545-2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมศิลปากร 
ด าเนินโครงการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างในเขตพระจุฑาธุชราชฐานเพ่ิมเติม พร้อมกับจัดตั้งเป็น
พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่ เพ่ือรองรับผู้เข้า
เยี่ยมชม โดยการจัดสร้างอาคารบริการ จัดนิทรรศการภายตึก ก่อสร้างรั้ว ห้องสุขา จัดสวน จัดท า
ปูายข้อมูลและปูายบอกทาง จัดท าผังบริเวณ ม้านั่ง ฯลฯ จนแล้วเสร็จ หลังจากนั้นได้มีพิธีเปิดอย่าง
เป็นทางการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 
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  ช่วงที่สาม พ.ศ. 2555-2558 กรมศิลปากร จัดตั้งโครงการบูรณะพระที่นั่ง
จุฑาธุชราชฐาน โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 - 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 บูรณะปรับปรุงซ่อมแซมตึกผ่องศรี ตึกวัฒนา ตึกอภิรมย์ วัดอัษฎางค์นิมิตร 
และเรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนเขียว ระยะท่ี 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 
บูรณะซ่อมแซมสะพานไม้อัษฏางค์ ถังเก็บน้ า ปรับปรุงห้องน้ า ก่อสร้างร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ก่อสร้าง
อาคารส านักงานบริการท่องเที่ยว สร้างร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปูอมยาม บูรณะเก๋งจีน ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ งานขุดแต่งบริเวณผาเงินตระหง่าน พ้ืนผิวทางเท้า อนุบาลต้นไม้ใหญ่ และปรับปรุงศาล
ศรีชโลธรเทพ ระยะที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 อยู่ในระหว่างการพิจารณา
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา 
 1.1.3 นโยบาย จาการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร ส่วนใหญ่ได้บอกกับผู้วิจัย
ในท านองเดียวกันที่ว่า กรมศิลปากรและส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ไม่ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เพราะเป็นภารกิจของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบดูแลและใช้ประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ในขณะที่ กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานก ากับ ควบคุม ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 
โดยมุ่งเน้นด้านการบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม ตามรูปแบบเดิม หรือรับผิดชอบทางด้านกายภาพกาย
ของโบราณสถานเท่านั้น 
 1.2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบดูแลพระจุฑาธุช         
ราชฐานโดยตรง เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นมีมติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ามาดูแลพื้นที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการศึกษาวิจัย จากนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จึงได้วางผังแม่บทการใช้ที่ดินปรับปรุงพ้ืนที่บางส่วนและใช้ที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตพระราชฐานเป็น
สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมทั้งด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมของอาคารที่ยังหลงเหลืออยู่ 
 ต่อมา พ.ศ. 2532 มีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกขึ้น ซึ่งรัฐบาล
ในขณะนั้นได้ประกาศให้เกาะสีชังเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ จึงได้มีการศึกษาและวางแผน
พัฒนาพ้ืนที่พระจุฑาธุชราชฐาน ซึ่งน าไปสู่การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน พ.ศ. 2533 และได้รับ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูโดยกรมศิลปากร จนแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2539 ต่อมา พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยร่วมกันกับกรมศิลปากรด าเนินการบูรณะซ่อมแซมเพ่ิมเติมจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถ
เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมอย่างเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ. 2547   
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 จากการสัมภาษณ์ วันดี รักชาติ (2556) หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน 
จึงท าให้ทราบเพ่ิมเติมว่า หลังจากพระจุฑาธุชราชฐานได้รับการบูรณะสิ่งก่อสร้างครั้งแรก พ.ศ. 2533 
แล้วเสร็จ พ.ศ. 2539 แต่ในขณะนั้นยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาภายในเขตโบราณสถาน 
จากนั้นหน่วยงานภาครัฐฯ ในจังหวัดชลบุรี จึงมกีารประชุมพูดคุยปรึกษาหารือ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ กรมศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ าเภอเกาะสีชัง และจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อค้นหาหน่วยงานที่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบดูแลพระจุฑาธุช
ราชฐาน จนกระทัง่ในที่สุดมีมติจากท่ีประชุมแล้วมอบหมายภาระหน้าที่ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลพระจุฑาธุชราชฐานเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 ดังนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบดูแลภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือ ใช้เป็นสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และส่วนที่สอง 
คือ ภายในเขตโบราณสถาน รับผิดชอบดูแลโดย ส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้วางโครงสร้าง
บุคลากรโบราณสถานพระจุฑาธุชราชฐาน ดังแผนภูมิที่ 4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างท าเนียบบุคลากรพระจุฑาธุชราชฐาน 
 
 1.2.1 บทบาทหน้าที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี 2 ภารกิจ ดังนี้  
 ภารกิจที่ 1 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล รักษาภายในเขตพระราชวัง
โบราณ พื้นที่ 190 ไร่ โดยส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 24 อัตรา และลูกจ้างรายเดือน จ านวน 10 อัตรา รวมจ านวนทั้งสิ้น 34 อัตรา 
ดังตารางที่ 19 

ผู้อ านวยการส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธชุราชฐาน 

ธุรการ นายช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ยุวมัคคุเทศก์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม 

พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธชุราชฐาน 
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ตารางที่ 19 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างพระจุฑาธุชราชฐาน 
 

ล าดับ พนักงานมหาวิทยาลัย 24 อัตรา อัตรา 

1. หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน และนักวิชาการ 1 

2. ธุรการ 1 

3. นายช่างเทคนิค 1 

4. นักการภารโรง 1 

5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป 20 

ล าดับ ลูกจ้างรายเดือน 10 อัตรา อัตรา 

1. ลูกจ้างท าความสะอาดภายในตึก 2 

2. ลูกจ้างท าความสะอาดบริเวณ 2 

3. ลูกจ้างท าความสะอาดชายหาด 2 

4. ลูกจ้างท าความสะอาดห้องน้ า 1 

5. ลูกจ้างดูแลความสะอาดพลับพลารัชกาลที่ 5 1 

6. ลูกจ้างตัดหญ้า 2 

รวม 34 

 
 ภารกิจที่ 2 เป็นหน่วยงานใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2546 ส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกิจกรรมประจ าปี และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังตารางที่ 20 
 
ตารางที่ 20 กิจกรรมประจ าปีของพระจุฑาธุชราชฐาน 
 

ล าดับ/กิจกรรม รายละเอียด 
1. วันปิยมหาราช          จัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานและ

ส่วนราชการต่างๆ บนเกาะสีชังจัดกิจกรรม เนื่องในวันปิยมหาราช ตั้งแต่ พ.ศ. 
2546 เป็นต้นมา ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อชาวเกาะสีชังในด้านต่างๆ โดยมีกิจกรรมบวงสรวง พระบรมราชานุ
เสาวรีย์ กิจกรรมถวายพวงมาลาการกล่าวสดุดี และการถวายบังคม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 
 

 

ตารางที่ 20 กิจกรรมประจ าปีของพระจุฑาธุชราชฐาน (ต่อ) 
 

ล าดับ/กิจกรรม รายละเอียด 
2. โครงการอบรม 
ยุวมัคคุเทศก์  
 

           ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี  พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุช         
ราชฐาน จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ขึ้น ในช่วงโรงเรียนปิดเทอมฤดูร้อน 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชนเกาะสีชังที่มีอายุระหว่าง 
10-15 ปี เกี่ยวกับประวัติเกาะสีชัง และพระจุฑาธุชราชฐาน โดยมีการอบรม
ถ่ายทอดข้อมูล และมีกิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเวลา 4 วัน 
หลังจากนั้นมีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วัดความรู้เป็นเวลา               
2 วัน แล้วท าการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือเป็นยุวมัคคุเทศก์   
น าชมประจ าพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ยุวมัคคุเทศก์ปฏิบัติงานน าชม
ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และช่วงปิดเทอม โดยประจ าที่จุดหน้าวัง  

3. วันวิสาขะบุณมี           จัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน ของทุกปี พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน           
จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยเริ่มจัดครั้ งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547              
เป็นต้นมา เพ่ือเป็นการร่วมเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี             
อันดีงาม รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูกิจกรรมที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่พระบาทสมเด็จ            
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับอยู่ ณ พระจุฑาธุชราชฐาน ซึ่งกิจกรรม            
ที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การประดิษฐ์โคมวิสาขะรูปต่างๆ เพ่ือประกวด และ
น ามาประดับรอบพระอุโบสถวัดอัษฎางค์นิมิตร รวมทั้งแจกประกาศนียบัตร           
ผู้ที่ผ่านการอบรมยุวมัคุเทศก์ และผู้เป็นยุวมัคคุเทศก์ประจ าพิพิธภัณฑ์          
พระจุฑาธุชราชฐาน จากนั้นมีการฟังเทศน์ มีกิจกรรมเวียนเทียนรอบเจดีย์             
พระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร ในช่วงเวลา 19.30-20.00 น.  

4. โครงการพระ
จุฑาธุชสัญจร 

          ในช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน            
ได้จัดโครงการพระจุฑาธุชสัญจรขึ้น เพ่ือให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรม        
ยุวมัคคุเทศก์ ไปทัศนศึกษายังพระที่นั่งวิมานเมฆ ซึ่งในอดีตเคยตั้งอยู่              
ณ พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง เมื่อเกิดเหตุการณ์ รศ.112 การสร้าง  
พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ จึงไม่แล้วเสร็จ ต่อมาจึงรื้อย้ายไปปลูกสร้างใหม่         
ที่พระราชวังสวนดุสิต ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า พระที่นั่งวิมานเมฆ             
โดยได้น าเยาวชนเกาะสีชังไปทัศนศึกษาประจ าทุกๆ ปี 
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ตารางที่ 20 กิจกรรมประจ าปีของพระจุฑาธุชราชฐาน (ต่อ) 
 

ล าดับ/กิจกรรม รายละเอียด 
5. วันคล้ายวัน
สถาปนาพระจุฑา
ธุชราชฐาน  

           จัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุช           
ราชฐาน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาพระจุฑาธุชราชฐาน เริ่มจัดตั้งแต่ 
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ           
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างพระจุฑาธุช
ราชฐาน และสาธารณสถานต่างๆ ให้กับชาวเกาะสีชัง เมื่อ พ.ศ. 2434 -2435 
โดยมีการท าบุญถวายภัตตราหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ สะพานอัษฎางค์แจกของ 
ที่ระลึก และเลี้ยงอาหารแก่ผู้ร่วมงาน 

  

ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง, กิจกรรมประจ าปีของพระจุฑาธุช
ราชฐาน, เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://phrachudadhuj.com/retrospe.htm 
 
 ในส่วนของงบประมาณจัดจ้างบุคลากร ดูแลรักษาและจัดกิจกรรม โดยมี
แหล่งงบประมาณ 3 แหล่ง คือ งบประมาณประจ าปี เป็นงบประมาณแผ่นดินใช้ในการดูแลรักษา และ
งบประมาณจัดกิจกรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ในการจัดกรรมประจ าปีต่างๆ รวมทั้ง
งบประมาณทั่วไป จากแหล่งเงินทุนต่างๆ ซึ่งไม่แน่นอน เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     
 1.2.3 นโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีต่อพระจุฑาธุชราชฐาน จากการ
สัมภาษณ์ กรรชิต จิตระทาน (2557) ผู้อ านวยการส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จึงทราบว่า นโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีต่อพระจุฑาธุชราชฐาน คือ การดูแล 
บ ารุง รักษาอาคารสถานที่อันทรงคุณค่า รวมทั้งอนุรักษ์และพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน ในฐานะมรดก
วัฒนธรรมไม่ให้ลดทอนคุณค่าลงไป ขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชาวเกาะสีชัง 
โดยการจัดจ้างบุคลากรของพระจุฑาธุชราชฐานเป็นคนท้องถิ่นเกาะสีชัง แล้วให้ประโยชน์กับชุมชน
ท้องถิ่นโดยรวมให้มากท่ีสุด ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ นโยบายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด าเนินการอยู่
อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเป็นบทบาทที่เป็นพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ การท านุ
บ ารุงด้านศิลปวัฒนธรรม  
 จากข้อมูลหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดังกล่าว จะเห็นว่า ทั้ง 2 หน่วยงาน มีความ
ร่วมมือกันด าเนินงานด้านอนุรักษ์ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ และส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งมุ่งเน้นดูแลรักษาเป็นหลัก แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่มีแผนงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://phrachudadhuj.com/retrospe.htm


104 
 

 

เขตพระจุฑาธุชราชฐาน เช่น ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนไม่มีแผนงานด้าน
การมีส่วนร่วมกับภาคภาคีท้องถิ่นแต่อย่างใด  
 2. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องภาคภาคีระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ภาคส่วนหลักๆ ได้แก่ 
เทศบาลต าบลเกาะสีชัง ที่ว่าการอ าเภอเกาะสีชัง และภาคประชาชนท้องถิ่นเกาะสีชัง ซึ่งภาคส่วนต่างๆ 
เหล่านี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐานในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพราะการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมจ าเป็นต้องเปิดโอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
เพ่ือสร้างพลังความร่วมมือและสร้างความเข้าใจที่ต่อกัน ตลอดจนเป็นการลดความขัดแย้งในการจัดการ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 เทศบาลต าบลเกาะสีชัง เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่เกาะสีชัง และ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวทั้งบนเกาะสีชัง โดยได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เกาะสีชังผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งจัดงานประเพณี เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง 
มุ่งเน้นให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะสีชังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เทศบาลต าบล
เกาะสีชังไม่ได้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพระจุฑาธุชราชฐานโดยตรง แต่มีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อม คือ การขอใช้
พ้ืนที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม อย่างเช่นจัดงานวันร าลึก 100 ปี เกาะสีชัง ตามที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 19-20 
กันยายน ของทุกปี และจัดงานประเพณีของท้องถิ่นต่างๆ นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือช่วย เช่น เก็บขยะ 
โดยได้น าเอารถบรรทุกเข้าไปเก็บขยะทุก 1-2 วัน/ครั้ง 
 2.2 ที่ว่าการอ าเภอเกาะสีชัง เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
เกาะสีชัง และเป็นหน่วยงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดูแลทุกบ ารุงสุข ประชาชนท้องถิ่น อย่างไรก็
ตาม อ าเภอเกาะสีชัง ไม่ได้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพระจุฑาธุชราชฐานโดยตรง แต่มีส่วนเกี่ยวข้องในแง่
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและจัดกิจกรรม เนื่องจากพระจุฑาธุชราชฐานเป็นโบราณสถาน ในฐานะเป็น
มรดกวัฒนธรรมหรือเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม หากจัดกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ท้องถิ่นเกาะสีชัง อ าเภอควรเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการต่างๆ เช่น 
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสนับสนุน ตลอดจนร่วมรับประโยชน์ ฯลฯ 
 2.3 ภาคประชาชนท้องถิ่นเกาะสีชัง ประกอบด้วย หมู่ 1-7 เนื่องจากชุมชนท้องถิ่น
เปรียบเสมือนเจ้าของสถานที่ เพราะพระจุฑาธุชราชฐานเป็นโบราณสถาน ในฐานะมรดกวัฒนธรรม และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนท้องถิ่นมีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น คนท้องถิ่น
เกาะสีชัง จึงเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐานในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
หรือเป็นกลุ่มที่ส าคัญในกระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม  
 จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องภาคภาคีทุกภาคส่วน ดังที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า 
เป็นกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐาน ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในระดับภาค
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ภาคีท้องถิ่น ที่มีโอกาสเชื่อมโยงกันในรูปแบบภาคีเครือข่าย เนื่องจากการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 
ต้องส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของการจัดการให้มากที่สุด เพราะการมี
ส่วนร่วมเป็นพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย ที่บ่งชี้ถึงความเข็มแข็งและความสามัคคีของชุมชนได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมยังช่วยให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมบรรลุความมุ่งหมายและ
เกิดความส าเร็จในทุกๆ มิติอีกด้วย 
 
ผลการส ารวจการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
 รายงานผลการส ารวจนี้ เพ่ือตอบจุดประสงค์ ในประเด็นการศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ในระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2557 โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนาม
ส ารวจ (Survey) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านภูมิทัศน์ ด้านการบริการ
พ้ืนฐาน ด้านความปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การส ารวจการจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ การส ารวจในส่วนนี้ มีจ านวน 10 รายการตามท่ีได้
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการส ารวจ ดังตารางที่ 21 
 
ตารางที่ 21 ผลการส ารวจการจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ 
 

ล าดับ รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี 

1.1 ข้อมูลของโบราณสถาน  

1.2 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  

1.3 การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์  

1.4 วิทยากร หรือเจ้าหน้าที่ ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม  

1.5 มัคคุเทศก์น าชม  

1.6 คู่มือ/แผ่นพับน าชม  

1.7 ปูายสื่อความหมาย  

1.8 สื่อโสตทัศน์  

1.9 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรม  

1.10 สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ออนไลน์  หรือเว็บไซต์  
 

ที่มา: (จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามส ารวจของผู้วิจัย เมื่อ 23-31 กันยายน 2556) 
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 จากตารางที่ 21 จะเห็นว่า ผลการส ารวจการจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ภายในเขตพระจุฑา
ธุชราชฐาน มีจ านวน 9 รายการ แต่ในส่วนที่ขาดหายไป คือ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
และกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 1.1 ข้อมูลของพระจุฑาธุชราชฐาน พบว่า มีจ านวนทั้งหมด 24 ฉบับ ผู้วิจัยสามารถ
แบ่งที่มาของข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ข้อมูลจากคณาจารย์และคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยศึกษาไว้ ในระหว่าง พ.ศ. 2524-2553 จ านวน 18 ฉบับ และส่วนที่สอง คือ ข้อมูลจาก
นักวิชาการท่านอ่ืนๆ ได้ศึกษาไว้ จ านวน 6 ฉบับ ทั้งนี้ ข้อมูลจากแหล่งที่มาดังกล่าว มีหลากหลาย
ประเด็นการศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจ าแนกข้อมูลในแต่ละประเภทการการศึกษา ดังตารางที่ 22 
 
ตารางที่ 22 ผลการส ารวจข้อมูลของพระจุฑาธุชราชฐาน 
 

ล าดับ ชื่อผู้แต่ง, ปี พ.ศ., ชื่อเรื่อง ประเภทการศึกษา 
ข้อมูลจากคณาจารย์และคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษา 

1. พรพรรณ ฟูตระกูล (2524) ศึกษาเรื่อง พระจุฑาธุชราชฐาน 
พระราชวังฤดูร้อนเกาะสีชัง  

 ประวัติศาสตร์ 

2. พรพรรณ ฟูตระกูล, ธีรชัย ก าภู ณ อยุธยา และชาลี มงคลรัตน์ 
(2528) ศึกษาเรื่อง การส ารวจการใช้ที่ดินของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยบนเกาะสีชัง เพื่อเสนอเป็นแผนแม่บทเบื้องต้น 

 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิสถาปัตยกรรม 
 สถาปัตยกรรม 

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะสถาปัตยกรรม , ภาควิชา            
สถาปัตยกรรม (2529) ศึกษาเรื่อง การศึกษาบริเวณพระราชวัง
จุฑาธุชราชฐานเกาะสีชัง  

 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิสถาปัตยกรรม  

4. ไตรวัฒน์ วิรยศิริ และคณะ (2546) จัดท า โครงการปรับปรุง 
พระจุฑาธุชราชฐาน 

 สถาปัตยกรรม 
 

5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์, หน่วยปฏิบัติ การ 
วิจัยระบบ การจัดการแหล่งน้ า (2548) จัดท า โครงการรูปแบบ 
ทีเ่หมาะสมของระบบน้ าในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ าเภอ 
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

 ภูมิสถาปัตยกรรม 
 วิศวกรรมศาสตร์ 
 

6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
(2548) จัดท า โครงการพัฒนาพระต าหนักจุฑาธุชราชฐาน  
เรื่องพรรณไม้ในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี 

 พฤกษศาสตร์ 
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ตารางที่ 22 ผลการส ารวจข้อมูลของพระจุฑาธุชราชฐาน (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อผู้แต่ง, ปี พ.ศ., ชื่อเรื่อง ประเภทการศึกษา 
ข้อมูลจากคณาจารย์และคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษา 

7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (2548) 
จัดท า โครงการศึกษาและส ารวจไม้ยืนต้นในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

 พฤกษศาสตร์ 
 

8. จามรี อาระยานิมิตสกุล และคณะ (2548) จัดท า โครงการ
ส ารวจและออกแบบเพื่อพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสี
ชัง จังหวัดชลบุรี (รายงานฉบับสมบูรณ์) 

 ประวัติศาสตร์ 
 สิ่งแวดล้อม 
 ภูมิสถาปัตยกรรม 
 สถาปัตยกรรม 
 พฤกษศาสตร์ 
 วิเคราะห์ปัญหา 
 การท่องเที่ยว 
 การอนุรักษ์และพัฒนา 

9. บัณฑิต จุลาสัย (2550) ศึกษาเรื่อง การท าลายและอนุรักษ์ 
: ชะตาชีวิตที่ผกผันและผูกพันของเกาะสีชัง และพระจุฑา
ธุชราชฐาน 

 ประวัติศาสตร์ 
 

10. พีรศรี  โพวาทอง (2549) ศึกษาเรื่อง พัฒนาการทาง
กายภาพ เกาะสีชังก่อนการสร้างพระจุฑาธุชราชฐาน 

 ประวัติศาสตร์ 
 

11. จามรี อาระยานิมิตสกุล (2550) ศึกษาเรื่อง ประวัติพระจุฑา
ธุชราชฐาน  

 ประวัติศาสตร์ 
 

12. จามรี อาระยานิมิตสกุล และพีรศรี โพวาทอง (2550: 49-58) 
ศึกษาเรื่อง พระจุฑาธุชราชฐาน ร.ศ.112 ข้อมูลใหม่ จาก
หอ สมุดแห่งชาติฝรั่งเศส  

 ประวัติศาสตร์ 
 

13. จามรี อาระยานิมิตสกุล (2550: 59-78) ศึกษาเรื่อง ระบบการ
จัดการน้ าในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน  

 ภูมิสถาปัตยกรรม 
 

14. จามรี อาระยานิมิตสกุล และคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง ต้นไม้
ใหญ่ในเกาะสีชัง ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมที่มีชีวิต  

 พฤกษศาสตร์ 
 

15. พรรณชลัท สุ ริ โยธิน (2550) ศึกษาเรื่อง การออกแบบ           
ให้แสงสว่างเพื่อการอนุรักษ์พระจุฑาธุชราชฐาน  

 วิศวกรรมศาสตร์ 
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ตารางที่ 22 ผลการส ารวจข้อมูลของพระจุฑาธุชราชฐาน (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อผู้แต่ง, ปี พ.ศ., ชื่อเรื่อง ประเภทการศึกษา 
ข้อมูลจากคณาจารย์และคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษา 

16. จักรพร สุวรรณนคร (2550) ศึกษาเรื่อง สะพานอัษฏางค์  สถาปัตยกรรม 
17. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ภาควิชา

ภูมิสถาปัตยกรรม (2552) ศึกษาเรื่อง บันทึกความ
เปลี่ยนแปลงของสวนและต้นไม้ในรอบปี : พระจุฑาธุช
ราชฐาน เกาะสีชัง 

 พฤกษศาสตร์ 

18. บัณฑิต จุลาสัย และพีรศรี โพวาทอง (2553) ศึกษาเรื่อง เอกสาร 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง 

 ประวัติศาสตร์ 

ข้อมูลพระจุฑาธุชราชฐานจากนักวิชาการต่างๆ 

19. ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2536) ศึกษาแผนการ
จัดการพัฒนาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทั้งในเขตและ          
นอกเขตพระท่ีนั่งจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง  

 สิ่งแวดล้อม 

20. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (2536) ศึกษาเรื่อง แผนการจัดการ
พัฒนาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ทั้งในเขตและนอกเขต
พระที่นั่งจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  

 การอนุรักษ์และพัฒนา 
 การท่องเที่ยว 
 ภูมิสถาปัตยกรรม 
 สถาปัตยกรรม 

21. สมาน สรรพศรี และสุรชัย เรืองวัฒนโรจน์  (2541) ศึกษาเรื่อง 
พระจุฑาธุชราชฐานเกาะสีชัง 

 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิสถาปัตยกรรม 
 สถาปัตยกรรม 

22. คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท         
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2544) จัดท าหนังสือเรื่อง วัฒนธรรมพัฒนา 
การทางวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดชลบุรี 

 ประวัติศาสตร์ 

23. สมาน สรรพศรี (2545) ศึกษาเรื่อง สถาปัตยกรรมพระจุฑาธุช
ราชฐานเกาะสีชัง 

  สถาปัตยกรรม 

24. อเนก นาวิกมูล (2554) ศึกษาเรื่อง สีชัง ความหลังครั้ง
รัชกาลที่ 5 

 ประวัติศาสตร์ 

 

หมายเหตุ : นอกจากนี้ ยังมีบทความท่ัวไปที่เก่ียวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐานอีกจ านวนมาก 
ที่มา: (จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามส ารวจของผู้วิจัย เมื่อ 23-31 กันยายน 2556) 

   ส
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 จากตารางที่ 22 จะเห็นว่า พระจุฑาธุชราชฐาน มีข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ จ านวน
ทั้งหมด 24 ฉบับ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า พระจุฑาธุชราชฐานมีความพร้อมด้านข้อมูลส าหรับน าเสนอให้
นักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไปได้รับรู้ รับทราบ เนื่องจากข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ สามารถถ่ายทอดได้
หลากหลายรูปแบบ กล่าวคือ สามารถน าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออินเตอร์เน็ต ( Internet)              
สื่อสิ่งพิมพ์ จัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนน าเสนอผ่านกิจกรรม ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือท าให้เห็นภาพรวมของ
ข้อมูลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงจ าแนกประเภทและจ านวนข้อมูล ดังแผนภูมิที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5 ผลการส ารวจข้อมูลของพระจุฑาธุชราชฐาน  
 
 ข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า พระจุฑาธุชราชฐาน มีความพร้อมด้านข้อมูล
ส าหรับการน าเสนอให้นักท่องเที่ยวและสาธารณชนได้รับรู้ รับทราบ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่มีประเด็น 
การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งและต าหนักเดิมที่เคยปรากฏ เม่ือครั้งสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากในราชกิจจานุเบกษาปรากฎเพียงชื่อ
เรียกเท่านั้น ประกอบด้วย พระที่นั่ง จ านวน 4 องค์ ได้แก่ พระที่นั่งโกสีย์ วสุภัณฑ์ พระที่นั่งมันธาตุ
รัตนโรจน์ พระที่นั่งโชติรสประภาต์ ส่วนต าหนัก จ านวน 14 ต าหนัก ได้แก่ ต าหนักวาสุกรีก่องเก็จ ต าหนัก 
เพ็ชรระยับ ต าหนักทับทิมสด ต าหนักมรกตสุทธิ์ ต าหนักบุษราคัม ต าหนักก่ าโกมิน ต าหนักนิลแสงสุก 
ต าหนักมุกดาพราย ต าหนักเพทายใส ต าหนักไพฑูรย์กลอก ต าหนักดอกตะแบกลออ ต าหนักโอปอล์จรูญ 
ต าหนักมูลการะเวก และต าหนักเอกฟองมุก  
 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยห็นว่า ข้อมูลดังกล่าว มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะ
ในบางต าหนักเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูาจุฑาธุชธราดิลกฯ และมีความเชื่อมโยง
กับประวัติศาสตร์พระจุฑาธุชราชฐาน ดังนั้น หากมีการศึกษาข้อมูลดังกล่าวแล้ว ถือเป็นการขยาย 
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ประเภทการศึกษา 

ประเภทและและจ านวนข้อมูลพระจุฑาธุชราชฐาน 
ประวัติศาสตร์  

สถาปัตยกรรม 

พฤกษศาสตร์ 

ภูมิสถาปัตยกรรม  

การอนุรักษ์และพัฒนา 

สิ่งแวดล้อม 

การท่องเที่ยว 

วิเคราะห์ปัญหา 

วิศวกรรมศาสตร์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



111 
 

 

55
,34

5 

64
,68

7 

56
,34

2 

72
,32

1 

67
,43

5 96
,25

1 

94
,93

4 

84
,22

8 

84
,22

8 

13
6,0

34
 

11
3,3

20
 

0 4,1
35

 

2,0
27

 

3,3
17

 

2,8
74

 

4,8
76

 

4,5
89

 

3,7
16

 

3,7
16

 

3,4
17

 

2,2
22

 

0
20,000
40,000
60,000
80,000

100,000
120,000
140,000
160,000

จ า
นว

นค
น 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักท่องเที่ยวเขา้เยีย่มพระจุฑาธุชราชฐาน พ.ศ. 2546-2556  

จ านวนนักท่องเที่ยวเข้าทางประตูหน้าวงั จ านวนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมอาคารบริการ 

ตารางที่ 23 จ านวนนักท่องเที่ยวเข้าชมพระจุฑาธุชราชฐาน ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2556 

 

ปี พ.ศ. เข้าประตูหน้าวัง เข้าเยี่ยมชมอาคารบริการ 
2546 55,345 0 
2547 64,687 4,135 
2548 56,342 2,027 
2549 72,321 3,317 
2550 67,435 2,874 
2551 96,251 4,876 
2552 94,934 4,589 
2553 84,228 3,716 
2554 99,522 1,874 
2555 136,034 3,417 
2556 113,320 2,222 

 

หมายเหตุ: ใน พ.ศ. 2546 ยังไม่มีการจดบันทึก เพราะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร 
ที่มา: พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง, สถิติจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง 
ประจ าปีงบประมาณ 2546-2556 [แฟูมข้อมูลคอมพิวเตอร์], ชลบุรี: พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน 
เกาะสีชัง, 2556. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมทิี่ 6 เปรียบเทียบจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าชมพระจุฑาธุชราชฐาน ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2556 
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  จากตารางที่ 24 และแผนภูมิที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเข้าทาง
ประตูหน้าวัง ซึ่งมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าเยี่ยมชมอาคารบริการ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า อาคารบริการ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างขึ้น กล่าวคือ อาคารหลังนี้ไม่ได้ใช้เป็นจุดเริ่มต้น
การเช้าชม ไม่ได้ใช้เป็นจุดต้อนรับและบริการข้อมูล รวมทั้งไม่ได้ใช้เป็นจุดประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด 
ดังนั้น จึงน าไปสู่การตั้งข้อสังเกตที่ว่า การก าหนดต าแหน่งที่ตั้งของอาคารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 1.3 การส ารวจการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ พบว่า มีการจัดแสดง
นิทรรศการภายในตึก จ านวน 4 ตึก ได้แก่ ตึกผ่องศรี ตึกวัฒนา ตึกอภิรมย์ และเรือนไม้ริมทะเลหรือ
เรือนเขียว โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากร มีมติร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการภายในตึก 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา เพ่ือเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานให้ผู้ที่มาเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ยังคงหลงเหลืออยู่ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละตึก ดังนี้ 
 1.3.1 การส ารวจการจัดแสดงนิทรรศการภายในตึกผ่องศรี พบว่า มีการจัดแสดง
เกี่ยวกับเรื่องราวพระราชประวัติและประวัติผู้มีบทบาทส าคัญกับเกาะสีชังในอดีต โดยมีรูปภาพประกอบ
ข้อความบรรยาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนสภาพนิทรรศการปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ 
นิทรรศการสามารถใช้งานได้ แข็งแรง ไม่ช ารุด นอกจากนี้ ภายในตึกผ่องศรี ยังใช้เป็นที่ตั้งของพระบรม   
ราชานุสาวรีย์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชโอรสทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูาจักรพงษ์ภูวนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูามหาวชิราวุธ และสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟูาอัษฎางค์เดชาวุธ 
 1.3.2 การส ารวจการจัดแสดงนิทรรศการภายในตึกวัฒนา พบว่า มีการจัดแสดง
เกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในพระจุฑาธุชราชฐาน โดยมีรูปภาพประกอบข้อความบรรยาย  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนสภาพนิทรรศการปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ นิทรรศการ
สามารถใช้งานได้ แข็งแรง ไม่ช ารุด นอกจากนี้ ภายในตึกวัฒนา ยังได้จัดแสดงการจ าลองพิธีการวาง
ศิลาฤกษ์พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ และน ารูปปั้นหินอ่อนของพุฝอยสุหร่ายของเดิมมาจัดแสดงด้วย  
 1.3.3 การส ารวจการจัดแสดงนิทรรศการภายในตึกอภิรมย์ พบว่า มีการจัดแสดง
เรื่องราวสิ่งปลูกสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีรูปภาพประกอบข้อความบรรยาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้ ภายในตึกอภิรมย์ ยังได้จัดแสดงหุ่นจ าลอง (Model) ตึกวัฒนา ตึกอภิรมย์ เรือนไม้ริมทะเล 
วัดอัษฎางคนิมิตร และพ้ืนที่พระราชฐาน ส่วนเรือนครัว 4 ห้องใช้เป็นที่เก็บของของพิพิธภัณฑ์พระจุฑา
ธุชราชฐาน ส่วนสภาพของนิทรรศการปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ นิทรรศการสามารถใช้งานได้ 
แข็งแรง ไม่ช ารุด  
 1.3.4 การส ารวจการจัดแสดงนิทรรศการภายในเรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนเขียว 
พบว่า มีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญและประเพณีของเกาะสีชัง โดยมีรูปภาพประกอบข้อความ
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บรรยาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนสภาพนิทรรศการปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ นิทรรศการ
สามารถใช้งานได้ แข็งแรง ไม่ช ารุด นอกจากนี้ ภายในอาคารหลังนี้ ยังได้จัดแสดงแบบจ าลองพ้ืนที่
พระจุฑาธุชราชฐาน และมีแผนผังเส้นทางการเดินชมภายในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน รวมทั้งมีการ
จัดแสดงโบราณวัตถุท่ีขุดค้นทางโบราณคดีได้จากฐานพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ 
 สรุปผลจากการส ารวจการจัดแสดงนิทรรศการภายในตึกทั้ง 4 ตึกดังกล่าว มีลักษณะ
คล้ายกัน คือ เป็นนิทรรศการถาวร โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นแผ่นปูายข้อความบรรยาย แบบสั่นกระชับ 
สภาพนิทรรศการปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง สามารถใช้งานได้ แข็งแรง ไม่ช ารุด ส่วนการน าเสนอ มีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน 
เป็นการให้ผู้เข้าเยี่ยมชมอ่านและชมรูปภาพประกอบเท่านั้น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า มีการจัดแสดงนิทรรศการ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี แต่กลับไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีสิ่ง
ดึงดูดความสนใจ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน การจัดแสดงวัตถุสิ่งของ เทคโนโลยีหรือระบบ
มัลติมีเดียมาใช้น าเสนอข้อมูล ตลอดจนไม่มีการจัดแสดงแบบผสมผสานใดๆ ดังภาพที่ 14-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 การส ารวจการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน  
 (ก) นิทรรศการภายในตึกผ่องศรี        (ข) พระบรมราชานุสาวรีย์ภายในตึกผ่องศรี       
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 10 เมษายน 2557)  
 
 
 
 
 
 

(ก)                                                               (ข) 
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ภาพที่ 15 การส ารวจการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน (ต่อ) 
 (ก) นิทรรศการภายในตึกวัฒนา  (ข) รูปปั้นหินอ่อนพุฝอยสุหร่ายในตึกวัฒนา           
 (ค) นิทรรศการภายในตึกอภิรมย์  (ง) นิทรรศการภายในตึกอภิรมย์ 
 (จ) นิทรรศการภายในเรือนไม้ริมทะเล (ฉ) จัดแสดงโบราณวัตถุภายในเรือนไม้ริมทะเล 
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 10 เมษายน 2557)  
 

 (ก)                                                                (ข) 

 (ค)                                                                (ง) 

 (จ)                                                                (ฉ) 
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 1.4 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม พบว่า มีจ านวน 7 คน/วัน เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 
ประจ าตึกละ 1 คน ได้แก่ ตึกวัฒนา ตึกผ่องศรี ตึกอภิรมย์ และเรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนเขียว อาคารบริการ 
และวัดอัษฎางคนิมิตร ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังท าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยด้วย โดยปฏิบัติ
หน้าที่ในวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. หยุดท าการเฉพาะวันจันทร์ ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจัดจ้างบุคคลกรของพระจุฑาธุชราชฐาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา จากนั้นได้พัฒนา
บุคลากรที่มีอยู่ โดยการจัดตั้งโครงการก้าวใหม่การพัฒนาคุณภาพงานพิพิธภัณฑ์ที่น่าประทับใจ ด้วยการ
จัดอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้บริการ เพราะพระจุฑาธุชราชฐาน
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องบริการนักท่องเที่ยวด้วย  
 จะเห็นว่า กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานมี
พัฒนาการผ่านการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และแสดงเห็นให้เห็นถึงความพยายามแก้ไข
ข้อบกพร่องด้านการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้น จึงท าให้พอเห็นลู่ทางในอนาคตให้
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานมีระบบการจัดการที่ดีขึ้นต่อไป 
 1.5 มัคคุเทศก์น าชม พบว่า มีจ านวน 20-25 คน ซึ่งมัคคุเทศกน์ าขมเป็นเยาวชนบนเกาะสีชัง 
ทีมี่อายุตั้งแต่ 10-15 ปี และเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเรียนรู้ ทดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
รวมทั้งเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นยุวมัคคุเทศก์น าชมประจ าพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ตามโครงการ
อบรมยุวมัคคุเทศก์ท่ีพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี ดังภาพที่ 16 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
ภาพที่ 16  ยุวมัคคุเทศก์น้อยน าชม 
 (ก) การอบรมยุวมัคคุเทศก์น าชม          (ข) ยุวมัคคุเทศก์น าชม 
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 10 เมษายน 2557)  

(ก)                                                               (ข) 
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ภาพที่ 17 แผนผังแสดงเส้นทางการน าชมของยุวมัคคุเทศก์น้อย 
ที่มา: ผู้วิจัยปรบัปรุงมาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสชีัง, แผนผัง 
พระจุฑาธุชราชฐาน, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://phrachudadhuj.com/ 
map.htm 
 
  นับจากปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มียุวมัคคุเทศก์จ านวน 11 รุ่น 
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบหมายหน้าที่ให้กับหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนเกาะสีชังที่มีอายุตั้งแต่ 10-15 ปี ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติเกาะสีชัง
และพระจุฑาธุชราชฐาน รวมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเวลา 4 วัน หลังจากนั้นมีการ
ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือวัดความรู้เป็นเวลา 2 วัน และท าการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถในการน าชม ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของยุวมัคคุเทศก์มีให้บริการน าชมเฉพาะในช่วง
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยประจ าที่จุดหน้าวัง ในส่วนค่าตอบแทนของ          
ยุวมัคคุเทศก ์ได้รับจากนักท่องเที่ยว แต่ไม่ได้ก าหนดอัตราค่าบริการ น าชมไว้และไม่ได้เรียกร้องค่าบริการ
น าชมแต่อย่างใด ทั้งนี้ การน าชมของยุวมัคคุเทศก์มี จ านวนทั้งหมด 11 จุด ดังภาพที่ 17 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้ของพระจุฑาธุช 
ราชฐาน มีพัฒนาการผ่านการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของยุวมัคคุเทศก์น าชม เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเกิด
กระบวนการเรียนรู้ภายในแหล่งท่องเที่ยว และยังถือว่าเป็นการสร้างจิตส านึกรักและผูกพันกับสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งท าให้เด็กมีความรู้ความสามารถในการน าชม ตลอดจนมีรายได้ แต่เป็นที่น่า
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สังเกตว่า ยุวของมัคคุเทศก์มีจ านวนเพียง 20-25 คน เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้า
เยี่ยมชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานแล้ว ถือว่ามีจ านวนน้อย และมีให้บริการเฉพาะในวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น  
 1.6 คู่มือ/แผ่นพับ พบว่า มีแผ่นพับ จ านวน 2 ฉบับ คือ ฉบับภาษาไทยและฉบับ
ภาษาอังกฤษ แผ่นพับดังกล่าวนี้ มีค าอธิบายและค าแนะน า กล่าวคือ มีแผนที่เส้นทางเดินภายใน           
พระจุฑาธุชราชฐาน และมีข้อมูลประวัติความเป็นมา ข้อมูลอาคารสิ่งก่อสร้างที่ยังปรากฏอยู่ ตลอดจน
มีรูปภาพประกอบ ซึ่งแผ่นพับดังกล่าวนี้ แจกฟรีให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถรับแผ่นพับได้ที่ปูอมยาม
ทางเข้าประตูหน้าวัง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่มีสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร 
booklet ฯลฯ  
 1.7 ปูายสื่อความหมาย พบว่า มีจ านวนทั้งหมด 12 ปูาย ส่วนใหญ่เป็นปูายข้อมูลประวัติ
ความเป็นมาของอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ มีข้อความสั่นกระชับ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในขณะที่
บางปูายมีรูปภาพ และบางปูายไม่มีรูปภาพ ส าหรับวัสดุอุปกรณ์ของแผ่นปูายเป็น อะคริลิค/พลาสติก 
วัสดุอุปกรณ์ของขาตั้งปูายเป็นเหล็ก มีสภาพดี แข็งแรง กล่าวคือ สามารถใช้งานได้ทุกปูาย แต่เป็นที่
น่าสังเกตว่า ต าแหน่งที่ตั้งในบางปูายตั้งอยู่มุมละสายตาและแผ่นปูายมีขนาดเล็ก อาจส่งผลถึงมุมมอง 
ความชัดเจน ดังภาพที่ 18 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
ภาพที่ 18  ปูายสื่อความหมาย  
 (ก) ปูายด้านหน้าวัง                (ข) ปูายฐานพระที่นั่งมันธาตุรัตน์โรจน์ 
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 15 กันยายน 2556)    
 

(ก)                                                               (ข) 
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 1.8 สื่อโสตทัศน์ พบว่า มีจ านวน 1 ประเภท คือ แบบลองหรือโมเดล (Model) ส่วนใหญ่
จัดแสดงภายในตึกอภิรมย์  โดยจัดแสดงแบบจ าลองตึกที่ยังปรากฏอยู่  ประกอบด้วย ตึกวัฒนา             
ตึกอภิรมย์ เรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนเขียว วัดอัษฎางคนิมิตร และแบบจ าลองพ้ืนที่พระจุฑาธุชราชฐาน 
ส่วนสภาพปัจจุบัน อยู่ในระดับดี กล่าวคือ สามารถใช้งานได้ ไม่ช ารุด แข็งแรง เนื่องจากจัดแสดงภายใน
อาคารจึงไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแต่อย่างใด ดังภาพที่ 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 19  การจัดแสดงแบบลอง (Model) ภายในตึกอภิรมย์ 
                 (ก) แบบจ าลอง (Model) ตึกวัฒนา  (ข) แบบจ าลอง (Model) ตึกอภิรมย์                    
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 15 กันยายน 2556)     
 
 จะเห็นว่า กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน            
มีการจัดแสดงแบบจ าลองหรือโมเดล (Model) ให้นักท่องเที่ยวได้ชมภาพรวมของรูปแบบสถาปัตยกรรม 
แต่เป็นที่น่าสังเกตที่ว่า ไม่มีสื่อโสตทัศน์หลากหลายรูปแบบ เช่น ในลักษณะแสง สี เสียง โทรทัศน์ 
วิทยุ เทป วิดีโอ ภาพยนตร์ สื่อผสม (Multimedia) อย่างไรก็ตาม พอท าให้เห็นลู่ทางในการพัฒนา
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อโสตทัศน์ที่ดีข้ึนต่อไป 
 1.9 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรม พบว่า หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง อย่างส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี 
กรมศิลปากร ไม่มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับพระจุฑาธุชราช
ฐาน ผ่านช่องทางสื่อสารมวลต่างๆ แต่อย่างใด ซึ่งมีเพียงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ (Web 
Site) และมีรายการโทรทัศน์มาขออนุญาตถ่ายท ารายการเท่านั้น จึงถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ไปใน
ตัว นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ยังเกิดจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวแล้วบอกต่อคนอ่ืนๆ 

(ก)                                                               (ข) 
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 เป็นที่น่าสังเกตว่า การประชาสัมพันธ์ของพระจุฑาธุชราชฐาน เป็นเพียงการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลกับบุคคลเท่านั้น กล่าวคือ เป็นแบบปากต่อปาก จากผู้ที่มาท่องเที่ยวแล้วบอกต่อไปยังบุคคล
อ่ืนๆ ซึ่งท าให้เห็นข้อบกพร่องด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และกิจกรรมต่างๆ เพราะ
ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับรู้ รับทราบและเข้าถึงในวงกว้าง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าเอา 
ประเด็นดังกล่าวนี้ไปพิจารณาในข้อเสนอแนะต่อไป 
 1.10 เว็บไซต์ (Web Site) พบว่า มีเว็บไซต์ ชื่อ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเว็บไซต์ (Web Site) ดังกล่าวนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดท าเมื่อวันที่ 20 
มีนาคม พ.ศ. 2555 ประเภท WBI (Web-based) สามารถเข้าถึงได้ที่ http://www.Phrachudadhuj 
.com ส่วนใหญ่น าเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพระจุฑาธุชราชฐานและข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับ
พระจุฑาธุชราชฐาน เช่น กิจกรรมประจ าปี ระเบียบพิพิธภัณฑ์ แผนที่ สถานที่บนเกาะสีชัง การติดต่อ
สอบถาม และเวลาปิด-เปิด และมีรูปภาพประกอบ นอกจากนี้ ยังมี fan page facebook สามารถเข้าถึง
ได้ที ่https://www.facebook.com/pages พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน จากการส ารวจหน้า fan page 
พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นการน าเสนอด้วยภาพถ่าย และกิจกรรมที่มีความเคลื่อนไหวในหน้า fan page ซึ่งได้
มีบุคคลกด like fan page facebook จ านวนเพียง 560 คน เท่านั้น  
 กล่าวโดยสรุป จากการส ารวจการจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
จะเห็นว่า มีพัฒนาการมาจากคณาจารย์ประจ าคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งศึกษาวิจัย
เกีย่วกับพระจุฑาธุชราชฐาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2524-2553 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
และภูมิสถาปัตยกรรม แต่ในขณะเดียวกัน กลับยังไม่ได้มีการศึกษาข้อมูล ที่เป็นรายละเอียดสถาปัตยกรรม
ของพระที่นั่งและต าหนักที่ถูกรื้อไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้ นับจาก พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมศิลปากรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรับเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และร่องรอยของสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ จึงสามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้า
เยี่ยมชม โดยมีการจัดสร้างอาคารที่บริเวณเขาน้อย ซึ่งมุ่งหวังให้อาคารหลังนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการ
เข้าเยี่ยมชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน และเป็นจุดบริการข้อมูลข่าวสาร แต่ในปัจจุบันไม่ได้ใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 ส าหรับวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวมี 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่แรก คือ จัดแสดง
นิทรรศการถาวรภายในตึกผ่องศรี ตึกวัฒนา ตึกอภิรมย์ และเรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนเขียว ซึ่งทั้ง 4 ตึก 
ดังกล่าว ได้จัดแสดงเป็นระยะเวลา 10 ปีมาแล้ว แต่กลับไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดึงดูดความสนใจ 
กล่าวคือ มีเพียงข้อความและรูปภาพประกอบ ส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
พระจุฑาธุชราชฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เข้าเยี่ยมชมอ่านและดูภาพประกอบเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ยังมีเจ้าหน้าที่
ประจ าตึก จ านวนตึกละ 1 คน ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม รวมทั้งดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
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และวิธีที่สอง คือ มียุวมัคคุเทศก์น าชม เป็นนักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง จ านวน 20-25 คน น าชมเฉพาะในช่วง
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ไม่ใช้บริการยุวมัคคุเทศก์น าชม เพราะ
สามารถเดินเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและสามารถศึกษาได้จากนิทรรศการ แผ่นพับ และปูายสื่อ
ความหมาย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า แต่ในส่วนที่ขาดหายไป คือ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สาระ
ความรู้ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนให้สาธารณชนรับรู้ รับทราบในวงกว้าง แต่อย่างใด ซึ่งมีเพียงการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (Web Site) ของพระจุฑาธุชราชฐานเท่านั้น จากทั้งหมดดังที่กล่าวมา
ข้างต้น การจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เป็นหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการน าเสนอและถ่ายทอดความรู้ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมศิลปากร  
 2. การส ารวจการจัดการด้านภูมิทัศน์ การส ารวจในส่วนนี้ มีจ านวน 5 รายการ ตามท่ีได้
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการส ารวจ ดังตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24 ผลการส ารวจการจัดการด้านภูมิทัศน์ 
 

ล าดับ/รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี ผลการส ารวจ 

2.1 การก ากับดูแลภูมิทัศน์ 
เบื้องต้น/การแบ่งเขต
ก ากับดูแล 

           พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
มีการแบ่งเขตการดูแลออกเป็น 4 เขต ได้แก่ 
เขตแรก คือ เขตอนุรักษ์และท่องเที่ยว เขตที่
สองคือ เขตอนุรักษ์ต่อเนื่อง เขตที่สาม คือ 
เขตอนุรักษ์ธรรมชาติและฟ้ืนฟูสภาพ และเขต
ที่สี่ คือ เขตปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
(การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไม่รวมถึงเขตที่สี่) 
            อย่างไรก็ตาม เปิดพ้ืนที่ให้นักท่องเที่ยว
เข้าเยี่ยมชมเฉพาะภายในเขตอนุรักษ์และ
ท่องเที่ยว ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
เท่านั้น ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และอยู่ในสภาพที่เป็นปุารก 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



121 
 

 

ตารางที่ 24 ผลการส ารวจการจัดการด้านภูมิทัศน์ (ต่อ) 
 

ล าดับ/รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี ผลการส ารวจ 

2.2 การก าหนดระยะควบคุม 
สภาพแวดล้อม 20 เมตร 
จากแนวขอบโบราณสถาน 
(การด าเนินการนี้ คือ ก าหนด
ระยะควบคุมสภาพแวดล้อม  
เฉพาะพ้ืนที่ที่มีการเหยียบย่ า 
เพ่ือการปูองกันและเตรียม
พ้ืนที่เพ่ือการศึกษาค้นคว้า          
ในอนาคต) 

         พบว่า การปกปูองสภาพแวดล้อมภายใน     
เขตพระจุฑาธุชราชฐาน มีการจัดท าแผงเหล็กกั้น 
เพ่ือห้ามบุคคลทั่วไปขับขี่รถ ทุกชนิดเข้าภายในเขต
โบราณสถาน เพ่ือควบคุมสภาพแวดล้อมและ
ปูองกันการเหยียบย่ า 
        อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า ภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐานมีการใช้พ้ืนที่จัดกิจกรรม 
เช่น วันร าลึกร้อยปีเกาะสีชัง และกิจกรรมต่างๆ 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่พระจุฑาธุชราชฐาน ควรชี้แจ้ง 
บอกกล่าว ท าความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ให้งดเว้นการขุดหน้าดิน เนื่องจากในจุดที่        
จัดกิจกรรมนั้น มีฐานรากของพระที่นั่งและ
ต าหนักเดิมเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่  5 ซึ่งเป็น
หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์        
ที่ส าคัญยิ่ง ทั้งนี้ เพ่ือการปูองกันและเตรียมพ้ืนที่
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าในอนาคต 

2.3 การปรับปรุงสภาพพ้ืนที่
โบราณสถานไม่ให้รกรุงรัง 
จากวัชพืชต่างๆ 

          พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
มีการดูแลความสะอาด ตัดหญ้า ก าจัดวัชพืช 
โดยส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวตัดหญ้า 
เป็นประจ าทุกเดือน 

2.4 การควบคุมอาคาร และ
สิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่    

          พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
มีการควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่          
จะเห็นว่า ภายในเขตโบราณสถานพระจุฑาธุช
ราชฐานไม่มีสิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งมีเพียง  
เรื อนขาวที่ เป็ นอาคารรั บรองผู้ รั บ เหมา        
ก่อสร้างและไม่เป็นถาวรวัตถุ นอกจากนี้ ยังม ี      
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ตารางที่ 24 ผลการส ารวจการจัดการด้านภูมิทัศน์ (ต่อ) 
 

ล าดับ/รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี ผลการส ารวจ 

  ส่วนบริการนักท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัง 
ได้แก่  ห้องน้ า อาคารบริการนักท่องเที่ยว          
ร้านขายของ และปูอมยาม                   
         อย่างไรก็ตาม อาคารต่างๆ เหล่านี้ 
สามารถสังเกตเห็นถึงความแตกต่างของ
โครงสร้างใหม่ทั้งหมดได้ชัดเจนไม่สับสนกับ
โครงสร้างโบราณของพ้ืนที่ และไม่ข่มหรือเด่น
กว่าโบราณสถาน ตลอดจนไม่ได้กีดขวางหรือ
ปิดบังมุมส าคัญแต่อย่างใด 

2.5 การบ ารุง ดูแล รักษา 
สวน ต้นไม้ ดอกไม้     

          พบว่า มีการบ ารุง ดูแล รักษา สวน ต้นไม้ 
ดอกไม้ โดยกรมศิลปากรจัดตั้งโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่มีชื่อเรียกว่า โครงการ
อนุบาลต้นไม้ใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือบ ารุง 
รักษาต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐานมีต้นไม้เก่าแก่ นับร้อย         
กว่าปี เช่น ต้นลั่นทม ต้นศรีมหาโพธิ์ ต้นมะขาม 
และพืชไม้นานาพรรณ ฯลฯ ดังนั้น โครงการ
ดังกล่าวนี้ จึงได้บ ารุงรักษา ตัดแต่ง กิ่งไม้ และ
ดูแลสภาพต้นไม้ ล้างท าความสะอาด อัดโพรง
ไม้ ด้วยปูนและโฟม ในขณะที่บางต้นใช้วิธีการ
ค้ ายันต้นไม้ จ านวนสามร้อยกว่าต้น 

 

ที่มา: (จากการลงพื้นที่ภาคสนามส ารวจของผู้วิจัย เมื่อ 23-31 กันยายน 2556) 
 
 จากตารางที่ 24 จะเห็นว่า การจัดการด้านภูมิทัศน์ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน            
มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานก ากับดูแลภูมิทัศน์เบื้องต้น โดยการแบ่งเขตดูแลรักษาและจัดท า
แผงเหล็กกั้น เพ่ือห้ามบุคคลทั่วไปขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าภายในบริเวณเขตโบราณสถาน รวมทั้ง
จัดจ้างพนักงานและลูกจ้างดูแลความสะอาด ตัดหญ้า ก าจัดวัชพืช เฉพาะภายในเขตอนุรักษ์และท่องเที่ยว
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เป็นประจ าทุกเดือน ในขณะที่กรมศิลปากรใช้วิธีการจัดตั้งโครงการอนุบาลต้นไม้ใหญ่ เพ่ือเป็นการดูแล 
บ ารุง รักษา สวน ต้นไม้ ดอกไม้ โดยการตัดแต่ง อัดโพรง และท าค้ ายันต้นไม้ใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีอาคารที่
ก่อสร้างขึ้นใหม่ที่ด้านหน้าวัง ได้แก่ ห้องสุขา ศูนย์บริการข้อมูล ร้านขายของ และศาลา ซึ่งอาคารก่อสร้าง
ขึ้นใหม่ต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้กระทบกับพ้ืนที่มีหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกัน
กลับแสดงให้เห็นว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากรพยายามแก้ปัญหาข้อบกพร่องด้านการ
รองรับนักท่องเที่ยว  
 อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่น่าสังเกตอยู่ว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เปิดพ้ืนที่
ให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมเฉพาะภายในเขตอนุรักษ์และท่องเที่ยว ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
เท่านั้น ส่วนภายในเขตอนุรักษ์ต่อเนื่องและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ กลับยังไม่ได้เปิดพ้ืนที่หรือยังไม่ได้รับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทางภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ วิเศษ เพชรประดับ (2557) ผู้อ านวยการส านัก
ศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี จึงทราบว่า มีโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดตั้ง
โครงการเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวโรกาส 60 พรรษา พระชนมายุครบ 
60 พรรษา โดยมุ่งเน้นด าเนินการอนุรักษ์ บูรณะ ฟ้ืนฟู ซ่อมแซมด้านภูมิสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้
การอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม  
 3. การส ารวจการจัดการด้านบริการพื้นฐาน การส ารวจในส่วนนี้ มีจ านวน 11 รายการ 
ตามท่ีได้ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการส ารวจ ดังตารางที่ 25 
  
ตารางที่ 25 ผลการส ารวจการจัดการด้านบริการพื้นฐาน 
 

ล าดับ/รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี ผลการส ารวจ 

3.1 ลานจอดรถ             พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
มีลานจอดรถ จ านวน 2 จุด คือ ลานจอดรถ
บริเวณถนนอัษฎางค์หรือด้านหน้าห้องน้ าหน้า
วั ง และลานจอดรถบริ เวณอาคารบริการ              
ซึ่งลานจอดรถทั้ง 2 จุด ดังกล่าวมีความเหมาะสม 
เพราะตั้งอยู่ด้านหน้าวัง และเป็นจุดให้ที่ท าให้
นักท่องเที่ยวสะดวก รวมทั้งไม่ท าให้ภายในเขต
โบราณสถานเกิดผลกระทบจากการสั่นสะเทือน
และมลภาวะทางฝุุนควันแต่อย่างใด 
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ตารางที่ 25 ผลการส ารวจการจัดการด้านบริการพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ล าดับ/รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี ผลการส ารวจ 

3.2 ทางเดินเท้า          พบว่า มีทางเท้าที่สร้างขึ้นใหม่และ
ทางเดินเท้าโบราณเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 
พระองค์ท่านโปรดเกล้าฯ ให้สร้างทางไว้ 
จ านวน 26 ทาง บางเส้นทางได้รับการบูรณะ      
ซ่อมแซม และบางเส้นทางยังไม่ได้รับการ
บูรณะซ่อมแซม ส าหรับทางเดินเท้าที่สร้าง 
ขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2545 เป็นทางเท้าเชื่อมต่อ
จากส่วนพระราชฐานเดิมไปยังวัดอัษฎางค
นิมิตร จุดชมทิวทัศน์ และอาคารบริการ ส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนคอนกรีต ผิวหินแกรนิตก้อนธรรมชาติ 
มีสภาพดี แข็งแรง แต่มีระยะแคบ และขรุขระ
เพราะผิวถนนเป็นหินแกรนิตก้อนธรรมชาติ  

3.3 ปูายบอกทิศทาง          พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
มีปูายบอกทิศทางและบอกระยะทางติดตั้งอยู่             
ในทุกมุมตามทางเดินเท้า โดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมศิลปากร จัดท าขึ้น        
เมื่อ พ.ศ. 2546 ส่วนวัสดุอุปกรณ์แผ่นปูาย           
เป็นอะคริลิค/พลาสติก วัสดุอุปกรณ์ขาตั้งปูาย
เป็นเหล็ก สามารถใช้งานได้และมีความชัดเจน       
ในการมองเห็น 

3.4 ม้านั่ง เก้าอ้ี โต๊ะ            พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน          
มีม้านั่งไม้ จ านวน 30 ตัว สามารถแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ ม้านั่งวางเป็นแนว ตามร่มไม้บริเวณ          
ริมทะเลที่หาดท่าวัง และม้านั่ งบริ เวณหน้า   
เรือนเขียว นอกจากนี้ ยังมีม้านั่งหิน บริเวณ
ด้านหน้าศาลรัชกาลที่ 5 ซึ่งม้านั่งทุกตัวมีสภาพดี 
แข็งแรง สามารถใช้งานได้ในระดับดี 
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ตารางที่ 25 ผลการส ารวจการจัดการด้านบริการพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ล าดับ/รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี ผลการส ารวจ 

3.5 ศาลาที่พัก             พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน  
มีจ านวน 1 หลัง ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้า
ประตูหน้าวัง  

3.6 ห้องสุขา          พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน          
มีห้องสุขา จ านวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ห้องสุขา
บริ เวณปูอมยามหน้าวั ง จุดที่  2 ห้องสุขา
บริเวณเรือนขาว มีจ านวน 4 ห้อง แยกห้อง 
ชาย-หญิง สุขภัณฑ์เป็นชักโครกและโถปัสสาวะ
ชาย สภาพปัจจุบัน อยู่ ในระดับดี  แข็งแรง 
สามารถใช้งานได้ และมีพนักงานความสะอาด 
จ านวน 1 คน ซึ่งมีอัตราค่าบริการ 5 บาท และ
จุดที่ 3 ห้องน้ าภายในเรือนเขียวหรือเรือนไม้ริม
ทะเล เป็นห้องน้ าส าหรับเจ้าหน้าที่ 
            แต่ เป็นที่ น่ าสั ง เกตว่ า ห้ องน้ าที่
นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้มีเพียง 2 จุด 
คือ ห้องสุขาบริเวณปูอมยามหน้าวังและห้อง
สุขาบริเวณเรือนขาว ซึ่งทั้ง 2 จุด ตั้งอยู่ด้านล่าง
หน้าวัง ในขณะที่บริเวณที่อยู่ห่างไกลกลับไม่มี
ห้องห้องน้ าให้บริการ  

3.7 น้ าใช้              พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
มีน้ าส าหรับการอุปโภค แต่เป็นน้ าที่มาจากการ
เก็บกักน้ าฝนเป็นระยะเวลาประมาณครึ่งปี  
โดยเริ่มเก็บตั้ งแต่ เดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน และใช้น้ าฝนที่ เก็บได้ ไปจนถึ ง
ประมาณเดือนมีนาคมของปีถัดไป ทั้งนี้ ในช่วง
น้ าฤดูแล้งได้ซื้อน้ าจืดจากเรือ เนื่องจากบน
เกาะสีชัง ไม่มีแหล่งน้ าจืด ในขณะเดียวกัน  
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ตารางที่ 25 ผลการส ารวจการจัดการด้านบริการพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ล าดับ/รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี ผลการส ารวจ 

  น้ าประปาบนเกาะสีชัง ไม่ค่อยไหลและมีราคา
แพง ส่วนเครื่องท าน้ าประปาบนเกาะสีชัง 
เทศบาลต าบลเกาะสีชังมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล 
แต่มักพังช ารุดอยู่บ่อยครั้ง 
ด้วยเหตุนี้ กรมศิลปากรจึงพยายามแก้ไขปัญหา 
โดยจัดซื้อถังกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 5 ถัง 
บรรจุน้ าได้ประมาณ 500 ตัน  ซึ่งถือว่าเป็น
ประโยชน์มาก เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ าใช้ได้บ้าง 

3.8 ไฟฟูา/ส่องสว่าง             พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
มี ไฟฟูา โดยมี แหล่ งที่ มา คื อ การไฟฟู า          
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จ่ายกระแสไฟบนเกาะสีชัง       
เข้ ามายั งภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน          
ส่วนในแง่ของแสงสว่างตามอาคารสถานที่
ต่างๆ สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ แรก คือ ภายในอาคาร 
และกลุ่มที่สอง คือ ภายนอกอาคาร  

3.9 ร้านขายของ             พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน    
มีร้านขายของ จ านวน 1 ร้าน ตั้งอยู่ เรือนไม้        
ริมทะเลหรือเรือนเขียว เป็นร้านขายเครื่องดื่ม
และอาหารว่าง เช่น น้ าเปล่า ชาเย็น กาแฟ 
ไอศครี มและบะหมี่ กึ่ งส า เร็ จรู ป เท่ านั้ น              
ส่วนระยะเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ ตั้ งแต่ 
08.30-17.30 น. แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่มีการ
ขายสินค้าที่ระลึก หนังสือ และของใช้อ่ืนๆ 

3.10 ภาชนะรองรับขยะ  
มูลฝอย (ถังขยะ) 

          พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน  
มีถังขยะ จ านวน 4 จุด โดยตั้งอยู่ทั่วบริเวณ
ด้านล่างหน้าวัง และบริเวณเรือนไม้ริมทะเล 
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ตารางที่ 25 ผลการส ารวจการจัดการด้านบริการพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ล าดับ/รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี ผลการส ารวจ 

  หรือเรือนเขียว ส่วนการขนย้ายขยะออกจาก 
พ้ืนที่นั้นมีเจ้าหน้าที่ เก็บรวบรวมขยะใส่ถุงด า
วางไว้ตามจุดต่างๆ บริเวณที่ด้านล่างหน้าวัง 
จากนั้นมีรถขนย้ายขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลเกาะสีชัง ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุช               
ราชฐานได้จ่ายค่าธรรมเนียม จ านวน 150  บาท/ 
ต่อเดือน แต่การเข้ามาขนยายขยะกลับไม่เป็นที่
แน่นอน 

3.11 การดูแลรักษาความ
สะอาด 

            พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
มีพนักงานการดูแลรักษาความสะอาดทุกวัน 
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดจ้างพนักงาน
ท าความสะอาด จ านวน 10 คน โดยแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบท าความสะอาดเก็บกวาดขยะตาม
บริเวณชายหาด ห้องน้ า และท าความสะอาด
พลับพลารัชกาลที่ 5  

 

ที่มา: (จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามส ารวจของผู้วิจัย เมื่อ 23-31 กันยายน 2556) 
 
 จากตางรางที่ 25 จะเห็นว่า ผลจากการส ารวจการจัดการด้านบริการพ้ืนฐานภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน มีครบทั้ง 11 รายการ ตามประเด็นการส ารวจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกไว้ เพ่ือรองรับผู้เข้าเยี่ยมชมให้ได้รับ ความสะดวก สบาย 
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ยังขาดแคลนน้ าใช้เพราะบนเกาะสีชังไม่มีแหล่งน้ าจืด ดังนั้น หน่วยงานผู้ที่ส่วน
เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นแล้วว่าควรปรับปรุงให้เพียงพอต่อการใช้งาน จึงได้จัดโครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขณะเดียวกัน ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมีพ้ืนที่บริเวณ
กว้างและมีจ านวนผู้เข้าเยี่ยมจ านวนมาก จึงน าไปสู่การตั้งประเด็นค าถามที่ว่า สิ่งอ านวยความสะดวกที่
ได้จัดเตรียมไว้ มีเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว หรือไม่ และเหมาะสม หรือไม่ ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่
ต้องสอบถามความคิดเห็นและความต้องการจากกลุ่มผู้รู้ และกลุ่มผู้รับบริการ เพ่ือค้นหาแนวทางการ
จัดการด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป  
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 4. การส ารวจการจัดการด้านความปลอดภัย การส ารวจในส่วนนี้ มีจ านวน 3 รายการ 
ตามท่ีได้ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการส ารวจ ดังตารางที่ 26 
 
ตารางที่ 26 ผลการส ารวจการจัดการด้านความปลอดภัย 
 

ล าดับ/รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี ผลการส ารวจ 
4.1 ระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว  

            พบว่า มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
(รปภ.) จ านวน 20 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ผลัดเปลี่ยนเวรยาม สอดส่อง
ดูแลที่ปูอมยามหน้าวัง และตามอาคารสถานที่ 
ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้า
ตรวจตราทุกวันเช่นเดียวกัน 
           ส าหรับปูอมยาม พบว่า มี 1 จุด คือ บริเวณ 
หน้าวัง ตั้ งอยู่บริ เวณประตูทางเข้าหน้าวัง           
ริมถนนอัษฎางค์ ซึ่งจุดดังกล่าวนี้เป็นจุดควบคุม
การเข้า-ออก ตามกฎระเบียบของพระจุฑาธุช
ราชฐาน 
           ส่วนปูายเตือน พบว่า มีจ านวน 5 ปูาย 
ทั้ งหมดเป็นปู ายเตือนจุดอันตราย ได้แก่           
ปูายเตือนทางเดินทางต่างระดับ ปูายเตือนทาง 
เดินลื่น/บันไดสูงชัน และปูายเตือนให้ระวัง
ต่อ/แตน 

4.2 ระบบความปลอดภัย
ของโบราณสถาน 

          พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน
มีกฎระเบียบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุช
ราชฐาน จ านวน 10 ข้ อ โดยจุฬาลงกรณ์        
มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมศิลปากรก าหนด    
กฎระเบียบการเข้าชม ตามพระราชบัญญัติ 
โบราณสถานและใช้ เกณฑ์ของพ้ืนที่ทาง
การศึกษา เพราะพระจุฑาธุชราชฐาน ถือว่าอยู่      
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ตารางที่ 26 ผลการส ารวจการจัดการด้านความปลอดภัย (ต่อ) 
 

ล าดับ/รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี ผลการส ารวจ 
  เขตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ในเชิงการ

ปฏิบัติจริงนั้น กลับไม่ได้เคร่งครัดมาก เพราะ
พระจุฑาธุชราชฐานเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ
เป็นสถานที่พักของคนในชุมชนท้องถิ่น 

4.3 การควบคุมสภาพ        
แวดล้อมด้านเสียง ควัน 
น้ าเสีย และขยะ 

             พบว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน
ไม่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม เนื่องจาก
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานไม่ได้ผลกระทบ
จากมลภาวะใดๆ เพราะต าแหน่งที่ตั้งของ 
พระจุฑาธุชราชฐานไม่ได้อยู่ ในเขตชุมชน         
และการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ท าให้เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงจากอดีต ดั งนั้ น จึ งมี เ พียง
พนักงาน ท าความสะอาดและเก็บกวาดขยะ
ตามอาคารสถานที่เท่านั้น 

 

ที่มา: (จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามส ารวจของผู้วิจัย เมื่อ 23-31 กันยายน 2556) 
 
 จากตารางที่ 26 จะเห็นว่า ผลจากการส ารวจการจัดการด้านความปลอดภัยภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้วิธีการจัดการจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริการทั่วไปหรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จ านวน 20 คน ประจ าจุดควบคุมหรือปูอมยามตลอด 24 ชั่วโมง 
รวมทั้งประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องถิ่นให้เข้าตรวจตราทุกวัน ในส่วนของระบบความปลอดภัย
ของโบราณสถาน พบว่า กรมศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันก าหนดกฎระเบียบการเข้า
เยี่ยมชม จ านวน 10 ข้อ (มีรายละเอียดในภาคผนวก ข) โดยใช้กฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน
และใช้เกณฑ์ของพ้ืนที่ทางการศึกษา ในส่วนการควบคุมสภาพแวดล้อม พบว่า ยังไม่มี เพราะภายใน
เขตโบราณสถานพระจุฑาธุชราชฐานไม่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะใดๆ แต่ในส่วนที่ขาดหายไป คือ 
ไม่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด การเตรียมการปฐมพยาบาล ระบบแจ้งเตือนภัย ฯลฯ 
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 5. การส ารวจการจัดการแบบมีส่วนร่วม รายการส ารวจในส่วนนี้ มีจ านวน 7 รายการ 
ตามที่ได้ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการส ารวจ ดังตารางที่ 27 
 
ตารางที่ 27 ผลการส ารวจการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 

ล าดับ/รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี ผลการส ารวจ 

5.1 การจัดให้คนในท้องถิ่น 
มีส่วนร่วม รับรู้ รับทราบ 
วาระแผนงาน              

            พบว่า คนในท้องถิ่นเกาะสีชังไม่ได้          
มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ วาระแผนงานของ
พระจุฑาธุชราชฐาน กล่าวคือ กรมศิลปากร
และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย ในฐานะ
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่เปิด
โอกาสให้ภาคภาคีท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมรับรู้ 
รับทราบวาระแผนงาน เพราะเห็นว่า พระจุฑา
ธุ ชราชฐานเป็นสถานที่ ราชการและเป็ น
โบราณสถาน ขณะเดียวกัน วาระแผนงานต่างๆ 
เป็นงานวิชาการด้านการบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคาร สถานที่ ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ไม่มี
ความเคลื่อนไหวในแง่การชี้แจงวาระแผนงาน 

5.2 การจัดให้คนในท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมตัดสินใจ ในการ
จัดการ 

          พบว่า คนในท้องถิ่นเกาะสีชังไม่ได้มี
ส่วนร่วมตัดสินใจในกระบวนการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
เพราะกลุ่ มผู้ รู้  กรมศิลปากรและกลุ่ มผู้ รู้ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เหตุผลเดียวกัน
กับข้างต้นที่ว่า พระจุฑาธุชราชฐานเป็นสถานที่
ราชการและเป็นโบราณสถาน ดังนั้น คนใน
ท้องถิ่นและภาคภาคีท้องถิ่นจึงไม่มีสิทธิ์ร่วม
ตัดสินใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายใน
เขตพระจุฑาธุชราชฐาน ขณะเดียวกัน การเปิด
โอกาสให้ คนท้องถิ่นได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
อาจท าให้ เกิดความขัดแย้งทางมุมมอง       
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ตารางที่ 27 ผลการส ารวจการจัดการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

ล าดับ/รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี ผลการส ารวจ 

  ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเพ่ิมยิ่งขึ้น ดังนั้น             
จึงเป็นสาเหตุที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในแง่การ
เปิดโอกาส ให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม         
คิดร่วมตัดสินใจ 

5.3 การจัดให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภาคภาคีได้มีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

            พบว่า ผู้ มีส่ วนเกี่ ยวข้องภาคภาคี
ท้องถิ่น ไม่ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
เพราะกลุ่ มผู้ รู้  กรมศิลปากรและกลุ่ มผู้ รู้ 
จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย  ได้ ให้ เหตุ ผล
สอดคล้องกันว่า การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น ท าให้มี ข้ อจ ากัดในด้ านวิชาการ           
จนกระทั่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง
ของทุกภาคส่วนได้ 
           ในขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐฯ 
และภาคภาคีท้องถิ่นเองมีทัศนะคติที่ไม่ตรงกัน 
จึงมีโอกาสขัดแย้งทางความคิดเห็นเพ่ิมยิ่งขึ้น 
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสาเหตุที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
ในแง่การเปิดโอกาสให้ภาคภาคีได้มีส่วนแสดง
ความคิดเห็น 

5.4 คนในท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้บริการ
และต้อนรับ 

            พบว่า คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในแง่
การให้บริการและต้อนรับนักท่องเที่ยว จ านวน 
3 กลุ่ม ได้แก่  
           กลุ่มที่ 1 คือ พนักงานและลูกจ้างพระ
จุฑาธุชราชฐาน เป็นคนท้องถิ่นเกาะสีชัง  
           กลุ ่มที ่ 2 คือ ยุวมัคคุเทศก์น าชม         
เป็นนักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง 
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ตารางที่ 27 ผลการส ารวจการจัดการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

ล าดับ/รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี ผลการส ารวจ 

           กลุ่มที่ 3 คือ ผู้บริการรถน าเที่ยว ได้แก่ 
คนขับสามล้อสกายแล็ป ผู้ประกอบการให้เช่า
รถจักรยานยนต์และผู้ให้บริการรถสองแถว 

5.5 จัดกิจกรรมการให้         
คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม 

           พบว่า มี กิจกรรมให้คนท้องถิ่นได้ม ี         
ส่วนร่วม โดยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน 
ส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมประจ าปีขึ้น 
จ านวน 5 กิจกรรม ดังที่ ระบุไว้ในตารางที่ 20 คือ  
         1. วันปิยมหาราช  
         2. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์  
         3. วันวิสาขะบุณมี  
         4. พระจุฑาธุชสัญจร  
         5. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาพระจุฑา
ธุชราชฐาน เกาะสีชัง           
         เป็นที่น่าสังเกตที่ว่า ส่วนใหญ่เป็นการ
จัดงานวันส าคัญประจ าปีเท่านั้น แต่กลับไม่มี
การสืบทอดพระราชประเพณีดั่งเดิมเมื่อครั้ง
สมัยรัชกาลที่ 5 และไม่มีกิจกรรมส่งเสริม
ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแต่อย่างใด 

5.6 คนท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์ สร้างงาน  
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

            พบว่ า คนท้องถิ่ นเกาะสี ชั งได้ รั บ
ประโยชน์ในของการจ้างงาน สร้างอาชีพ และ           
มีรายได้ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จัดจ้างบุคลากร ระดับหัวหน้างาน และระดับ
ปฏิบัติงานของพระจุฑาธุชราชฐาน รวมทั้ง 
ยุวมัคคุเทศก์น าชม ซึ่งบุคลากรต่างๆ เหล่านี้ 
เป็นคนท้องถิ่นเกาะสีชังทั้งหมด  
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ตารางที่ 27 ผลการส ารวจการจัดการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

ล าดับ/รายการส ารวจ = มี  = ไม่มี ผลการส ารวจ 

             ในขณะเดียวกัน คนท้องถิ่นยังได้รับ
ประโยชน์ทางอ้อม คือ กลุ่มผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว 
บนเกาะสีชัง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้บริการสาม
ล้อสกายแล็ป กลุ่มผู้ ให้ เช่ารถจักรยานยนต์  
กลุ่มผู้บริการรถสองแถวน าเที่ยว และกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่พัก ร้านขายในชุมชน  
          นอกจากนี้  คนท้ อ งถิ่ น ยั ง ได้ รั บ
ประโยชน์ในแง่ของการเป็นสถานที่พักผ่อน        
ที่สามารถเดินเล่น นั่ งชมวิว เล่นน้ าทะเล          
ออกก าลัง โดยเฉพาะในช่วงเย็นในบริเวณหาด 
ท่าวังทั้งสองด้านมีประชาชนเข้ามาใช้พ้ืนที่          
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจเป็นจ านวนมาก  

5.7 การมีส่วนร่วมติดตาม 
และประเมินผล 

             พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ไม่ ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ในแง่ ก า รติ ดตามและ
ประเมินผล เนื่องจากพระจุฑาธุชราชฐาน          
มี จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ยดู แลสถานที่          
ในส่วนการตรวจสอบความโปร่งใสด้านการเงิน 
ทางเจ้าหน้าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอง       
ได้ถูกประเมินและตรวจสอบ จากสถาบัน
ระดับชาติ โดยมีส านักงานอุดมศึกษาแห่งชาติ      
สมศ. และ สกอ. ตรวจสอบในทุกปี  
           อย่างไรก็ตาม การประเมินผลดังกล่าว 
เป็นการประเมินแบบทางการที่ตรวจสอบ
ภายใต้องค์กรของรัฐฯ ในขณะที่การตรวจสอบ
ภาคประชาชนอย่างไม่เป็นทางการกลับไม่มี
ความเคลื่อนไหวแต่อย่างใด 

 

ที่มา: (จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามส ารวจของผู้วิจัย เมื่อ 23-31 กันยายน 2556) 
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 จากตารางท่ี 27 จะเห็นว่า การจัดการแบบมีส่วนร่วมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้วิธีการจัดจ้างพนักงานและลูกจ้างพระจุฑาธุชราชฐาน จ านวน 34 คน 
ซึ่งพนักงานและลูกจ้าง เป็นคนท้องถิ่นเกาะสีชังทั้งหมด มุ่งเน้นให้คนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์         
ทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมองแบบภาพรวมแล้ว          
คนท้องถิ่นกลับได้มีส่วนร่วมเพียงกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ในขณะที่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 
ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคภาคีได้มีส่วนจ านวนมาก เช่น มีส่วนร่วมสนับสนุน ร่วมประสานงาน         
ร่วมเป็นผู้ปฏิบัติ ตลอดจนร่วมสละทรัพยากร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประจ าปี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ในรูปแบบที่เป็นทางการและให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในงานวันส าคัญ เช่น วันปิยมหาราช วันวิสาขะ
บุณมี วันคล้ายวันสถาปนาพระจุฑาธุชราชฐาน แต่ในขณะเดียวกัน กลับไม่มีความเคลื่อนไหวแง่ของการ
สืบทอดพระราชประเพณีดั่งเดิมเม่ือครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 และไม่มีกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมบันเทิง แสง สี เสียง กินลม ชมวัง ฯลฯ ที่เป็นการตอบสนองกลุ่มเปูาหมาย
ทางการท่องเที่ยว  
 เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกระบวนการจัดการแบบส่วนร่วมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน  
ยังมีไม่มาก และไม่สอดคล้องกับหลักการจัดการแหล่งเที่ยววัฒนธรรมเท่าที่ควร เพราะจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากรไม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคภาคีท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
ในประเด็นการรับรู้ รับทราบวาระแผนงาน ร่วมตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนร่วมติดตาม
ประเมินผล ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงน าเอาประเด็นต่างๆ เหล่านี้ มาประกอบการวิเคราะห์ และ
เสนอแนะแนวทางการจัดการต่อไป 
  

ข้อมูลการท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน  
 นับจาก พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา พระจุฑาธุชราชฐานได้รับการอนุรักษ์และปรับปรุงให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวส าหรับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ หรือเปิดให้ประชาชน
ทั่วไปเข้าเยี่ยมชมในฐานะพิพิธภัณฑ์โบราณสถาน โดยได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2547 
ด้วยเหตุนี้ จึงท าบนเกาะสีชัง มีแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเป็น 3 แหล่งหลักๆ ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ 
พระจุฑาธุชราชฐาน และหาดถ้ าพัง จากนั้นส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาการท่องเที่ยวบน
เกาะสีชังเพ่ิมมากขึ้น ปัจจุบันพระจุฑาธุชราชฐานกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ส าคัญแห่งหนึ่งบน
เกาะสีชังหรือเป็น Landmark ที่มีนักท่องเที่ยวมักเข้าเยี่ยมชมจ านวนมากขึ้น ดังที่ วันดี รักชาติ 
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้บันทึกข้อมูลสถิติจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมพระจุฑาธุชฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 -2556 ดังตารางที่ 28 
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ตารางที่ 28 สรุปจ านวนผู้เข้าชมพระจุฑาธุชราชฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 -2556   
 

 
  

จ านวนผู้เข้าชม  

รวม 
2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

ตุลาคม - 6,786 7,010 5,894 7,509 10,618 11,775 7,013 8,167 8,970 12,827 86,569 
พฤศจิกายน - 3,588 4,411 3,758 5,673 8,710 5,389 5,659 7,344 15,630 9,532 56,574 
ธันวาคม - 5,717 6,019 5,492 11,594 14,636 11,746 10,977 10,162 14,426 15,161 105,930 
มกราคม 2,065 9,043 4,278 7,469 7,069 7,174 11,167 10,013 13,449 13,191 12,458 97,376 
กุมภาพันธ์ 9,650 6,446 7,416 7,736 6,422 9,031 11,144 6,742 12,732 11,390 13,684 102,393 
มีนาคม 6,972 7,042 6,625 9,087 9,284 14,663 9,279 10,142 7,777 18,520 12,863 112,254 
เมษายน 10,435 7,594 10,746 13,863 9,815 15,126 11,717 14,306 16,407 22,199 16,365 148,573 
พฤษภาคม 6,851 7,224 5,885 13,136 7,395 10,076 15,249 15,347 16,581 18,755 15,197 131,696 
มิถุนายน 4,911 2,598 3,642 5,002 5,581 5,623 6,332 5,477 6,993 12,341 6,226 64,726 
กรกฎาคม 4,559 4,783 4,726 5,327 7,874 6,567 5,280 7,348 10,104 7,973 7,983 72,524 
สิงหาคม 5,061 4,575 4,533 7,803 5,650 5,886 7,446 5,498 6,246 12,902 8,323 73,923 
กันยายน 4,841 3,426 3,901 6,314 4,675 5,731 5,332 9,736 7,390 10,325 9,705 71,376 

รวม 55,345 68,822 69,192 90,881 88,541 113,841 111,856 108,258 123,352 166,622 140,324 1,137,034 

เดือน/ปี 

หมายเหตุ: เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ใน พ.ศ.2546 ยังไม่มีการจดบันทึก 
ที่มา: วันดี รักชาติ, จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2546-2556 [แฟูมข้อมูลคอมพิวเตอร์], ชลบุรี: พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน, 2556. 
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จ านวนผู้เข้าชมพระจุฑาธุชราชฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2546-2556 

 จากตารางที่  28 แสดงให้เห็นว่า จ านวนผู้ เข้าชมพระจุฑาธุชราชฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2546-2556 มีจ านวนมากที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 166,622 คน 
รองลงมาเรียงตามล าดับ ดังนี้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 140,324 คน พ.ศ. 2554 จ านวน
123,352 คน  พ.ศ. 2551 จ านวน 113,841 คน พ.ศ. 2552 จ านวน 111,856 คน พ.ศ. 2553 จ านวน
108,258 คน พ.ศ. 2549 จ านวน 90,891 คน พ.ศ. 2550 จ านวน 88,541 คน พ.ศ. 2548 จ านวน 
69,192 คน พ.ศ. 2547 จ านวน 68,822 คน และน้อยที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จ านวน 
55,345 คน จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีนั้น  ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในอนาคตมีโอกาส
เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังแผนภูมิที่ 7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 7 สรุปจ านวนผู้เข้าชมพระจุฑาธุชราชฐาน ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2556 
 
 จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ทั้งหมด 55,345 คน มีจ านวนมากสุด คือ เดือนเมษายน จ านวน 
10,435 คน รองลงมาเรียงตามล าดับ ดังนี้ กุมภาพันธ์ 9,650 คน มีนาคม 6,972 คน พฤษภาคม 
6,851 คน สิงหาคม 5,061 คน มิถุนายน 4,911 คน กันยายน 4,841 คน กรกฎาคม 4,559 คน และ
น้อยสุด คือ เดือนมกราคม 2,065 คน ดังแผนภูมิที่ 8 
 จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้า       
เยี่ยมชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ทั้งหมด 68,822 คน มีจ านวนมากที่สุด คือ เดือนมกราคม 
จ านวน 9,043 คน รองลงมาเรียงตามลาดับ ดังนี้ ตุลาคม 6,786 คน เมษายน 7,594 คน พฤษภาคม 
7,224 คน มีนาคม7,042 คน ตุลาคม 6,786 คน กุมภาพันธ์ 6,446 คน ธันวาคม 5,717 คน 
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กรกฎาคม 4,783 คน สิงหาคม 4,575 คน พฤศจิกายน 3,588 คน และน้อยสุด คือ เดือนกันยายน 
จ านวน 3,426 คน ดังแผนภูมิที่ 8 
 จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้า  
เยี่ยมชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ทั้งหมด 69,192 คน มีจ านวนมากที่สุด คือ เดือนเมษายน 
จ านวน 10,746 คน รองลงมาเรียงตามล าดับ ดังนี้ กุมภาพันธ์ 7,416 คน ตุลาคม 7,010 คน มีนาคม 
6,625 คน ธันวาคม 6,019 คน พฤษภาคม 5,885 คน กรกฎาคม 4,726 คน สิงหาคม 4,533 คน 
พฤศจิกายน 4,411 คนมกราคม 4,278 คน และน้อยสุด คือ เดือนมิถุนายน 3,642 คน ดังแผนภูมิที่ 8 
 จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้า 
เยี่ยมชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ทั้งหมด 90,891 คน มีจ านวนมากที่สุด คือ เดือนเมษายน 
จ านวน 13,863 รองลงมาเรียงตามล าดับ ดังนี้ พฤษภาคม 13,136 คน มีนาคม 9,087 คน สิงหาคม 
7,803 คน กุมภาพันธ์ 7,736 คน มกราคม 7,469 คน กันยายน 6,314 คน ตุลาคม  5,894 คน 
ธันวาคม 5,492 คน กรกฎาคม 5,327 คน มิถุนายน 5,002 คน และน้อยสุด คือ เดือนพฤศจิกายน 
3,758 คน ดังแผนภูมิที่ 8 
 จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้า
เยี่ยมชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ทั้งหมด 88,541 คน มีจ านวนมากที่สุด คือ เดือนธันวาคม 
11,594 คน รองลงมาเรียงตามล าดับ ดังนี้ เมษายน 9,815 คน มีนาคม 9,284 คน กรกฎาคม 7,874 
คน ตุลาคม 7,509 คน พฤษภาคม 7,395 คน มกราคม 7,069 คน กุมภาพันธ์ 6,422 คน สิงหาคม 
5,650 คน มิถุนายน 5,581 คน และน้อยสุด คือ เดือนกันยายน 4,675 คน ดังแผนภูมิ 9 
 จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้า
เยี่ยมชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ทั้งหมด 113,841 คน มีจ านวนมากที่สุด คือ เดือนเมษายน 
15,126 คน รองลงมาเรียงตามล าดับ ดังนี้ ธันวาคม 14,636 คน มีนาคม 14,663 คน ตุลาคม  
10,618 คน พฤษภาคม 10,076 คน กุมภาพันธ์ 9,031 คน พฤศจิกายน 8,710 คน มกราคม 7,174 คน 
กรกฎาคม 6,567 คน สิงหาคม 5,886 มิถุนายน 5,623 และน้อยสุด คือ เดือน กันยายน 5,731 คน 
ดังแผนภูมิ 9 
 จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้า
เยี่ยมชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ทั้งหมด 111,856 คน มีจ านวนมากที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม 
15,249 คน รองลงมาเรียงตามล าดับ ดังนี้ ตุลาคม 11,775 คน ธันวาคม 11,746 เมษายน 11,717 คน 
มกราคม 11,167 คน กุมภาพันธ์ 11,144 คน มีนาคม 9,279 คน สิงหาคม 7,446 คน มิถุนายน 
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6,332 คน พฤศจิกายน 5,389 คน กันยายน 5,332 คน และน้อยสุด คือ  เดือนกรกฎาคม 5,280 คน 
ดังแผนภูมิ 9 
 จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้า
เยี่ยมชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ทั้งหมด 108,258 คน มีจ านวนมากที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม 
15,347 คน รองลงมาเรียงตามล าดับ ดังนี้ เมษายน 14,306 คน ธันวาคม 10,977 คน  มีนาคม 
10,142 คน มกราคม 10,013 คน กันยายน 9,736 คน กรกฎาคม 7,348 คน ตุลาคม 7,013 คน 
กุมภาพันธ์ 6,742 พฤศจิกายน 5,659 คน และน้อยสุด คือ เดือนมิถุนายน 5,477 คน ดังแผนภูมิ 9 
 จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้า
เยี่ยมชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ทั้งหมด 123,352 คน มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชม
มากที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม 16,581 คน รองลงมาเรียงตามล าดับ ดังนี้ เมษายน 16,407 คน 
มกราคม13,449 คน กุมภาพันธ์ 12,732 คน ธันวาคม 10,162 คน กรกฎาคม 10,104 คน ตุลาคม 
8,167 คน  มีนาคม 7,777 คน กันยายน 7,390 คน พฤศจิกายน 7,344 คน มิถุนายน 6,993 คน 
และน้อยสุด คือ เดือนสิงหาคม 6,246 คน ดังแผนภูมิที่ 10 
 จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้า
เยี่ยมชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ทั้งหมด 166,622 คน มีจ านวนมากที่สุด คือ เดือนเมษายน 
22,199 คน รองลงมาเรียงตามล าดับ ดังนี้ พฤษภาคม 18,755 คน มีนาคม 18,520 คน พฤศจิกายน 
15,630 คน ธันวาคม 14,426 คน มกราคม 13,191 คน สิงหาคม 12,902 คน มิถุนายน 12,341 คน 
กุมภาพันธ์ 11,390 คน กันยายน 10,325 คน ตุลาคม 8,970 คน และน้อยสุด คือ เดือนกรกฎาคม 
7,973 คน  ดังแผนภูมิที่ 10 
 จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้า
เยี่ยมชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ทั้งหมด 140,324 คน มีจ านวนมากที่สุด คือ เดือนเมษายน 
16,365 คน รองลงมาเรียงตามล าดับ ดังนี้ พฤษภาคม 15,197 คน ธันวาคม 15,161 คน กุมภาพันธ์ 
13,684 คน มีนาคม 12,863 คน ตุลาคม 12,827 คน มกราคม 12,458 คน กันยายน 9,705 คน 
พฤศจิกายน 9,532 คน สิงหาคม 8,323 คน กรกฎาคม 7,983 คน และน้อยสุด คือ เดือนมิถุนายน 
6,226 คน ดังแผนภูมิที่ 10 
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แผนภูมิที่ 8 แสดงจ านวนผู้เข้าชมพระจุฑาธุชราชฐาน แบบรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2549 
 

หมายเหตุ: เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคมใน พ.ศ. 2546 ยังไม่มีการจดบันทึก 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงจ านวนผู้เข้าชมพระจุฑาธุชราชฐาน แบบรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2550-2553 
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แผนภูมิที่ 10 แสดงจ านวนผู้เข้าชมพระจุฑาธุชราชฐาน แบบรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 
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 จากข้อมูลจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2556 จ านวน
ทั้งสิ้น 1,137,034 คน เมื่อมองจากภาพรวมแล้ว จะเห็นว่า มีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก โดยมีสัดส่วนของ
นักท่องเที่ยว แบ่งตามฤดูกาลท่องเที่ยว คือ ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม เพราะเป็นช่วงปิด
ภาคเรียนและเป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประกอบด้วย 3 ประเพณี คือ วันรวมชาวเกาะ วันไหลเกาะ
ขามใหญ่ และประเพณีวันกองข้าว โดยได้มีการจัดงานประเพณีท้องถิ่นขึ้น ที่บนเกาะสีชัง ดังนั้น จึงส่งผล
ให้มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐานจ านวนมาก ส่วนในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และ
สิงหาคม มีจ านวนนักท่องเที่ยวจ านวนลดน้อยลง เพราะเป็นช่วงฤดูฝน บางวันอาจมีพายุ หรือคน
ท้องถิ่นเรียกกันว่า ลมใน ที่ถือเป็นอุปสรรคในการเดินทางโดยเรือ ไป-มา ระหว่างเกาะสีชังกับฝั่งเกาะ
ลอย อ าเภอศรีราชา และยังส่งผลถึงการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวที่เกาะสีชัง อย่างไร
ก็ตาม ยังคงมีนักท่องเที่ยวมาจ านวนมากทุกวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น วันวิสาขบูชา 
มีการเวียนเทียนรอบเจดีย์พระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร และวันคล้ายวันสถาปนาพระจุฑาธุชราชฐาน
ของทางส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ต่อเนื่องด้วยงานวันร าลึก 100 ปี 
เกาะสีชัง ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน ของทุกปี เทศบาลต าบลเกาะสีชังและอ าเภอเกาะสีชัง 
รวมทั้งชาวเกาะสีชังร่วมกันจัดขึ้น 
 ส าหรับในช่วงเดือนตุลาคม เริ่มมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น เพราะเป็นช่วงปิดภาคเรียน 
และมีวันส าคัญอย่างวันปิยมหาราช ท าให้มีผู้คนทั้งหน่วยงานภาครัฐฯ และประชาชนทั่วร่วมงานถวาย
พวงมาลา และบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชการที่ 5 จากนั้นเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว 
(high season) คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเช่นกัน เพราะเป็น
ช่วงฤดูหนาว ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่มีอากาศดี ประกอบกับมีเทศกาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ และเป็นช่วงเทศกาล
ตรุษจีน จึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะสีชังตลอดทั้งปี รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมภายใน
เขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างต่อเนื่องด้วย  
 
สรุปท้ายบท 
 จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามเก็บข้อมูลจากส ารวจและจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร
ในบทที่ 4 ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ในประเด็นการศึกษารวบรวมข้อมูลการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ในระหว่าง พ.ศ. 2533-2557 และเป็นการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจกับบริบทพื้นท่ีเกาะสีชัง ซ่ึงผู้วิจัยสามารถสรุปในแต่หัวข้อ ดังนี้ 
 1. สภาพทั่วไปของเกาะสีชัง เป็นเกาะกลางทะเล มีทัศนียภาพอันงดงามทางภูเขาและ
ทะเล รวมทั้งมีหมู่เกาะบริวารน้อยใหญ่ที่อยู่รายรอบและมีทรัพยากรวัฒนธรรมและธรรมชาติ ได้แก่ 
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โบราณสถาน ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ชุมชนเก่าแก่ วิถีชีวิตชาวประมง ความเชื่อ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทั้งการด าเนินชีวิตด้วยการรักษาสภาพธรรมชาติของระบบนิเวศเดิมแบบเรียบง่าย พอเพียง 
กลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่ของเกาะสีชังและนิเวศวัฒนธรรมควบคู่กับความสวยงามของภูมิทัศน์ทาง
ธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกัน คนท้องถิ่นเกาะสีชังเปลี่ยนแปลงอาชีพเดิมที่ เคยท าการประมง 
เปลี่ยนแปลงมาประกอบอาชีพการบริการท่องเที่ยว ดังนั้น การท่องเที่ยวจึงเป็นหัวใจหลักในการครอง
ชีพของคนท้องถิ่นเกาะสีชัง  
 ปัจจุบันเกาะสีชังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดชลบุรี ที่มีจ านวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนทุกปี ซึ่งมีแนวโน้มว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบนเกาะสีชังเพ่ิมมากขึ้น แต่แหล่ง
ท่องเที่ยวบนเกาะสีชังยังมีน้อยและในบางสถานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวยังไม่หลากหลาย ในขณะที่รูปแบบการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นการเที่ยวชมทัศนียภาพ          
ที่งดงามทางธรรมชาติ พักผ่อนตามชายหาดถ้ าพัง และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ 
รวมทั้งเยี่ยมชมโบราณสถานพระจุฑาธุชราชฐาน ซึ่งนักท่องเที่ยวมักเดินทางเป็นแบบไปเช้า – เย็นกลับ 
เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวจ านวนน้อย และยังขาดสิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยว
เดินทางด้วยเรือโดยสาร ไป-กลับ ได้สะดวก เพราะอยู่ใกล้จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพฯ จึงท าให้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปกลับได้ภายใน 1 วัน หากมีการพักค้างคืน จะเข้าพักเพียง 1 คืนเท่านั้น 
อีกท้ังสิ่งอ านวยความสะดวกยังมีอย่างจ ากัดและการบริการต่างๆ ไม่ได้มาตรฐาน 
 2. พระจุฑาธุชราชฐานในฐานะมรดกวัฒนธรรม เป็นโบราณสถานที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 พระองค์ท่านโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2431 จนกระทั่งหยุดชะงักลงใน พ.ศ. 2443           
ซึ่งนับว่ามีพระราชวังเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างขึ้นบนเกาะกลางทะเลที่มีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ประกอบกับมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  คือ          
เป็นสถานที่แปรพระราชฐานของพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเป็น
สถานที่ประทับพักผ่อนและพักฟ้ืนจากอาการประชวรของพระราชโอรสและพระราชเทวีหลาย
พระองค์ เป็นสถานที่ทรงบริหารพระราชกรณียกิจปกครองประเทศ รวมทั้งเป็นสถานที่ประสูติของ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูาจุฑาธุชธราดิลกฯ ตลอดจนเป็นสถานที่จัดงานพระราชพิธีและการบ าเพ็ญ
พระราชกุศล ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่แสดงให้เห็นว่ามีคุณค่าและความส าคัญทางมรดกวัฒนธรรม
ทั้งสิ้น 
  ทรัพยากรวัฒนธรรมแบบรูปธรรม คือ หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ได้แก่ 
สิ่งปลูกสร้างภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ปรากฏอยู่ เมื่ อครั้งยังเป็นพระราชวังฤดูร้อน ในสมัย
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย ตึกผ่องศรี ตึกวัฒนา ตึกอภิรมย์ 
วัดอัษฎางคนิมิตร เรือนไม้ริมทะเลหรือ เรือนเขียว ฐานพระที่นั่งมันธาตุรัตน์โรจน์ สะพานอัษฎางค์ 
ศาลศรีชโลธรเทพ อัษฎางค์ประภาคาร ตลอดจนองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม บ่อน้ า ถ้ า บันได สระ 
ล าธาร น้ าตก น้ าพุ ถนนประวัติศาสตร์ สวนต้นไม้ ฯลฯ 
 ทรัพยากรวัฒนธรรมแบบนามธรรม คือ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และพระราชพิธี 
รวมทั้งการบ าเพ็ญพระราชกุศล ที่พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมี
พระราชด าริโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นที่พระจุฑาธุชราชฐาน ในระหว่าง พ.ศ. 2431-2443 จนกระทั่งสิ้นสุดไป
พร้อมกับการก่อสร้างพระราชฐาน 
 3. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐาน ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
 หน่วยงานแรก คือ กรมศิลปากร ส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ประกาศขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ดังนั้น จึงมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2535 ในการท านุ บ ารุงรักษาก ากับ ควบคุม ดูแลงานด้านบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดตั้งงบประมาณ 
ควบคุมการก่อสร้าง ตรวจการจ้าง ตลอดจนจัดระเบียบองค์กรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในขณะที่ 
การด าเนินงานที่ผ่านมานั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ช่วงแรก พ.ศ. 2533-2539 ช่วงที่สอง 
พ.ศ. 2545-2547 ช่วงที่สาม พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งทั้ง 3 ระยะดังกล่าว เป็นการบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสถานที่เป็นหลัก  
 หน่วยงานที่สอง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง เนื่องจากรัฐบาลฯ ในขณะนั้นมีมติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ามาดูแลพ้ืนที่ราชพัสดุ ใช้พ้ืนที่
บางส่วนของพระจุฑาธุชราชฐาน เพ่ือจัดตั้งสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เมื่อ พ.ศ. 2521 
ต่อมา กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระจุฑาธุชราชฐาน พ.ศ. 2533 จากนั้นกรมศิลปากร 
อ าเภอเกาะสีชัง และจังหวัดชลบุรี มีมติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยดูแลภายเขตโบราณสถาน 
ดังนั้น ส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2546 ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งมบีทบาทหน้าที่ 2 ภารกิจ ได้แก ่ 
 ภารกิจแรก คือ ดูแล รักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย โดยการจัดจ้าง
บุคลากรระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติการเป็นคนท้องถิ่นเกาะสีชังทั้งหมด 
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 ภารกิจที่สอง คือ ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น 
จัดงานวันปิยมหาราช วันวิสาขะบุณมี วันคล้ายวันสถาปนาพระจุฑาธุชราชฐาน และจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ให้กับยุวมัคคุเทศก์น้อยที่เป็นเยาวชนบนเกาะสีชัง 
 ทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าว มีความร่วมมือกันด าเนินงานด้านอนุรักษ์ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคาร สถานที่ และส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมุ่งเน้นดูแลรักษาเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันกลับ
ไม่มีแผนงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานใดๆ เพราะมีข้อจ ากัดด้านบทบาท
หน้าที่อย่างมีนัย  
 4. ผลการส ารวจการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน จากการลงพ้ืนที่
ภาคสนามส ารวจ (Survey) จดบันทึก ตามที่ได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
สรุปผลการส ารวจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 4.1 ผลการส ารวจการจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ พบว่า มีพัฒนาการมาจากคณาจารย์และ
นักศึกษาประจ าคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในระหว่าง 
พ.ศ. 2545-2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมศิลปากร ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส าหรับเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และร่องรอยของสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่จึงสามารถเปิดให้
ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมมาถึงปัจจุบัน  
 ส าหรับวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมมี 2 วิธี ได้แก่  
 วิธีแรก คือ การจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ แล้วมีเจ้าหน้าที่
ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม  
 วิธีที่ 2 คือ มียุวมัคคุเทศก์น าชม จ านวน 25 คน ให้บริการน าชมเฉพาะในวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ และในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 ทั้งนี้ นับจาก พ.ศ. 2546 เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ยังไม่มีความเคลื่อนไหว
ในแง่การปรับปรุงการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมแต่อย่างใด ขณะเดียวกัน ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรม ซึ่งมีเพียงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (web site) เท่านั้น  
 4.2 การจัดการด้านภูมิทัศน์ พบว่า มีการแบ่งเขตดูแลรักษา แต่เปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้าเยี่ยมเพียง 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมดเท่านั้น ในขณะที่ การปกปูองสถานที่ พบว่า มีการจัดท าแผง
เหล็กก้ัน เพ่ือห้ามบุคคลทั่วไปขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าภายเขตโบราณสถาน ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล รักษา จึงได้จัดจ้างพนักงานและลูกจ้างดูแลความสะอาด ตัดหญ้า 
ก าจัดวัชพืช เฉพาะภายในเขตอนุรักษ์และท่องเที่ยวเป็นประจ าทุกเดือน ในขณะที่ กรมศิลปากร มีหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ใช้วิธีการจัดตั้งโครงการอนุบาลต้นไม้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการ
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จัดสร้างอาคารขึ้นใหม่ที่ด้านหน้าวัง ซึ่งอาคารก่อสร้างขึ้นใหม่ต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้กระทบกับพ้ืนที่มี
หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันกลับแสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 หน่วยงาน
ดังกล่าว มีความพยายามแก้ปัญหาข้อบกพร่องด้านการรองรับนักท่องเที่ยว 
 4.3 การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน พบว่า มีครบทั้ง 11 รายการ ตามประเด็นการส ารวจ 
เช่น มีห้องสุขา ทางเดินเท้า ปูายบอกทิศทาง ม้านั่ง ร้านขายของ การดูแลความสะอาด ฯลฯ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้จัดเตรียมความพร้อมด้านการบริการพ้ืนฐานไว้รองรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเยี่ยมชม แต่ในขณะเดียวกัน ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมีพ้ืนที่บริเวณ
กว้างและมีจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมจ านวนมาก จึงน าไปสู่การตั้งประเด็นค าถามที่ว่า สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ได้จัดเตรียมไว้นั้น มีเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ และเหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น 
จึงเป็นประเด็นที่ต้องสอบถามความคิดเห็น และความต้องการ จากกลุ่มผู้รู้และกลุ่มผู้รับบริการเพ่ือค้นหา
แนวทางการปรับปรุงต่อไป 
 4.4 การจัดการด้านความปลอดภัย พบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้วิธีการจัดการ
จัดจ้างเจ้าหน้าที่บริการทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จ านวน 20 คน โดยปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าจุดควบคุมหรือปูอมยาม ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน นอกจากนี้  ได้ประสานงานไป
ยังเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ให้เข้าไปตรวจตราทุกวันเช่นเดียวกัน ในส่วนของระบบความปลอดภัย  
ของโบราณสถาน กรมศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันก าหนดกฎระเบียบการเข้าเยี่ยมชม 
เพ่ือเป็นข้อบังคับใช้ในการเข้าเยี่ยมชม ในขณะที่ การควบคุมสภาแวดล้อมยังไม่มี เพราะภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐานไม่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะใดๆ แต่ในส่วนที่ขาดหายไป คือ ไม่ มีอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิดและการเตรียมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 4.5 การจัดการให้ชุมชนมีส่วนร่วม พบว่า กระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วมภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน โดยส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้วิธีการจัดจ้าง
บุคลากรของพระจุฑาธุชราชฐาน ระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ จ านวน 34 คน และยุวมัคคุเทศก์
น าชม จ านวน 25 คน ซึ่งบุคลากรต่างๆ เหล่านี้ เป็นคนท้องถิ่นเกาะสีชังทั้งหมด และมีจัดกิจกรรม
ประจ าปีที่เป็นการมุ่งเน้นด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่เป็นทางการ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมในงานวันส าคัญ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในแง่ของการสืบทอดพระราชประเพณีดั่งเดิม
เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 และไม่มีกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งนี้ เมื่อมองแบบ
ภาพรวมแล้ว พบว่า ในกระบวนการจัดการแบบส่วนร่วมยังไม่มากพอ จะเห็นว่า ไม่มีความเคลื่อนไหวในแง่
การเปิดโอกาสให้ภาคภาคีท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบวาระแผนงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมแสดงความ
คิดเห็น และร่วมสนับสนุน ตลอดจนร่วมติดตามประเมินผล  
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 5. ข้อมูลการท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน นับจาก พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา 
พระจุฑาธุชราชฐานได้รับการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคาร สถานที่ จึงสามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้า
เยี่ยมชมในฐานะพิพิธภัณฑ์โบราณสถาน โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2547 ซึ่งท าให้เกาะ 
สีชัง มีแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันพระจุฑาธุชราชฐานกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งบน
เกาะสีชังที่มีนักท่องเที่ยวมักเข้าเยี่ยมชมจ านวนมากขึ้น จะเห็นว่า  พ.ศ. 2546-2556 มีจ านวนมากถึง 
1,137,034 คน โดยมีสัดส่วนของนักท่องเที่ยว แบ่งตามฤดูกาลท่องเที่ยว คือ ในช่วงเดือนเมษายน
และพฤษภาคมของทุกปี มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากสุด เพราะเป็นช่วงปิดภาคเรียนและเป็นช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ รองลงมา คือ ในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม มีจ านวนนักท่องเที่ยว
จ านวนลดน้อยลงตามล าดับ เพราะเป็นช่วงฤดูฝน บางวันอาจมีพายุ จึงเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจใน
การเดินทาง เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เริ่มมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะเป็นช่วงปิดภาคเรียนและมีวันส าคัญที่จัดขึ้นภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานและบนเกาะสีชัง 
จากนั้นเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ มีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 
เพราะเป็นช่วงที่มีอากาศดี ประกอบกับเป็นเทศกาลตรุษจีนและไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ด้วยเหตุนี้ จึง
ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะสีชังและเข้าเยี่ยมชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน
ตลอดทั้งปี 
 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมภายในเขตโบราณสถาน 
ต้องมีคุณลักษณ์ที่ดี คือ ต้องบริการข้อมูลข่าวสารและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม 
รวมทั้งต้องเผยแพร่ สาระความรู้ให้สาธารณชนรับทราบในวงกว้าง ขณะเดียวกัน ภายในแหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถานต้องปกปูองหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งต้อง
จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกบริการนักท่องเที่ยว ดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอดจนควรเปิดให้
ภาคภาคีท้องถิ่นได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาความคิดเห็นและความต้องการ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ กลุ่มผู้รู้ ตามกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และ
จากการสอบถาม กลุ่มผู้รับบริการ ตามกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือประเมินปัญหาการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา แล้วเสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

148 

 
บทที่ 5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในบทนี้ เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ ตามกระบวนการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และจากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยว 
ตามกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รวมทั้งเชื่อมโยงกับผลจากการส ารวจ 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ตามท่ีระบุไว้ในบทที่ 4 จึงได้ผลการศึกษาข้อมูล
ที่ครบรอบด้าน จากนั้นน ามาสู่การวิเคราะห์ เพ่ือตอบจุดประสงค์ในประเด็นการศึกษาการประเมินปัญหา
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งชุดผลการวิเคราะห์
ข้อมลูออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน  
 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 2. ประเมินปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา   
 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน  
 การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ จากกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 
รวมทั้งเชื่อมโยงกับผลจากการส ารวจ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงแบ่งโครงสร้างผลการวิเคราะหอ์อกตามกระบวนศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มผู้รู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จ านวน 34 คน ในประเด็นความคิดเห็นและความต้องการที่มี
ต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน จ านวน 5 ด้าน ได้แก ่
 1.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านแหล่งเรียนรู้  
   ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ 
 1.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านภูมิทัศน์  
   ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ 
 1.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านการบริการพื้นฐาน  
    ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ 
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 1.4 ผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัย  
    ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ 
 1.5 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการมีส่วนร่วม 
   ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ (General Informants) 
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 200 คน/ตัวอย่าง และกลุ่มที่สอง 
คือ คนท้องถิ่นเกาะสีชัง จ านวน 200 คน/ตัวอย่าง รวมจ านวนทั้งสิ้น 400 คน/ตัวอย่าง ซึ่งมีโครงสร้าง
ของประเด็นค าถาม 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล  
 ส่วนที่ 2 แบบแผนการท่องเที่ยว  
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องวัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน  
 ส่วนที่ 4 ความต้องการและข้อเสนอแนะ  
 จากโครงการสร้างกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือตอบจุดประสงค์ในประเด็น
การประเมินปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ยังเป็นส่วน
ส าคัญในการเชื่อมโยงไปยังบทที่ 6 เพ่ือตอบจุดประสงค์ในประเด็นเสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐานด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่ม
ผู้รู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ด้านความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน จ านวน 34 คน ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร ได้แก่ ส านักสถาปัตยกรรม และส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี 
ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง มีผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 6 คน ประกอบด้วย บุคลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และระดับปฏิบัติการ 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้รู้ ส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะ
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง มีผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย บุคลากรของหน่วยงาน
ระดับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และระดับปฏิบัติการ  
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้รู้ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับภาคภาคี
ท้องถิ่น มีผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 6 คน ประกอบด้วย บุคลากรของหน่วยงานระดับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ 
และระดับปฏิบัติการ 
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 กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้รู้ ที่ว่าการอ าเภอเกาสีชัง ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับภาคภาคี
ท้องถิ่น มีผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย บุคลากรของหน่วยงาน ระดับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และ
ระดับปฏิบัติการ 
 กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้รู้ ภาคประชาชนท้องถิ่นเกาะสีชัง ในฐานะตัวแทนประชาชนท้องถิ่นที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในภาคภาคี มีผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 14 คน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน นักวิชาการท้องถิ่น 
ครู ต ารวจ ผู้ประกอบการด้านการบริการท่องเที่ยว และผู้สังเกตการณ์   
 จากกลุ่มผู้รู้ทั้ง 5 กลุ่มดังกล่าว เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในฐานะ
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและหน่วยงาน/บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับภาคภาคีท้องถิ่น 
ได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐาน อันเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นปัญหาในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านแหล่งเรียนรู้ พบว่า มี 5 ประเด็นปัญหา ดังนี้ 
 1.1.1 ขาดข้อมูลด้านการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรม พระท่ีนั่งและ
ต าหนักเดิมที่เคยปรากฏเม่ือครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากในราชกิจจานุเบกษา ได้ระบุไว้ว่า พระจุฑาธุช
ราชฐาน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ท่านโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้าง
พระทีน่ั่งและต าหนักจ านวนมาก แต่มีเพียงชื่อเรียกพระที่นั่งและต าหนักเท่านั้น ส่วนข้อมูลที่เป็นรายละเอียด
ของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมกลับไม่ได้ระบุไว้ เพราะใน พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้รื้อย้ายไปก่อสร้างที่อ่ืนทั้งหมด จากนั้นไม่นานพระองค์ท่านสวรรคต 
เพราะฉะนั้นการก่อสร้างพระที่นั่งและต าหนักภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานจึงสิ้นสุดไปในที่สุด อย่างไร
ก็ตาม คณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ค้นพบรูปภาพเก่า  ๆที่ห้องสมุดประเทศฝรั่งเศส ดังภาพที่ 8-9 
ในบทที่ 4 ซึ่งเป็นรูปภาพพระจุฑาธุชราชฐานเมื่อครั้งสมัย รัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2435 จึงพออนุมานได้ว่า 
หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 คงมีพระที่นั่งและพระต าหนักก่อสร้างขึ้นอย่างสวยงาม   
  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ ทุกกลุ่ม ในประเด็นข้อมูลของพระจุฑาธุชราชฐาน 
พบว่า ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ในท านองเดียวกันว่า ขาดข้อมูลรายละเอียดของรูปแบบสถาปัตยกรรม
ของพระที่นั่งและต าหนักเดิมที่เคยปรากฏเมื่อครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที ่5 จึงไม่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมและสาธารณชนศึกษาเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ 
เช่น จัดแสดงแบบจ าลอง (Model) จดัแสดงนิทรรศการ ตลอดจนจัดกิจกรรม ฯลฯ  
 1.1.2 อาคารบริการไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง เป็น
ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้รู้ ทุกกลุ่ม ในท านองที่ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 
2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อาคารบริการหลังนี้ ยังคงไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง 
กล่าวคือ ไม่ได้ใช้เป็นจุดบริการข้อมูล จุดต้อนรับ และไม่ได้ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าเยี่ยมชม รวมทั้ง
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ไม่ได้เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานต่างๆ เพราะมีข้อบกพร่องในการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งไม่เหมาะสม และ
ก่อนการก่อสร้างไม่ได้ศึกษาพฤติกรรมการเข้าเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว รวมทั้งไม่ได้ส ารวจความต้องการ
ของผู้ให้บริการการสามล้อสกายแล็ปน าเที่ยวบนเกาะสีชัง ดังนั้น อาคารบริการจึงไม่ได้ใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง อย่างไรก็ตาม กรมศิลปากร ในฐานะหน่วยงาน ที่รับผิดชอบโดยตรงพยายาม
แก้ไขข้อบกพร่องด้านการบริการนักท่องเที่ยว โดยการจัดสร้างอาคารบริการขึ้นใหม่ที่ด้านล่างหน้าวัง            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ซึ่งมุ่งหวังให้อาคารหลังนี้เป็นจุดบริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวให้มี
ศักยภาพยิ่งขึ้น  
 1.1.3 การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน          
ไม่น่าสนใจและไม่มีสิ่งดึงดูดความสนใจ เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้รู้ ทุกกลุ่ม ในท านอง
ที่ว่า ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน มีการจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้น
มาจนกระทั่งถึงปันจุบัน เป็นระยะเวลา 10 ปี ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีสิ่งดึงดูดความสนใจ 
กล่าวคือ การจัดแสดงนิทรรศการภายในตึกวัฒนา ตึกผ่องศรี ตึกอภิรมย์ และเรือนไม้ริมทะเลหรือ
เรือนเขียวมีเพียงปูายข้อความบรรยายและมีรูปภาพประกอบเท่านั้น แต่กลับไม่มีการสิ่งดึงดูดความ
สนใจ เช่น ไม่มีการจดัแสดงนิทรรศการหมุนเวียน การจัดแสดงวัตถุสิ่งของ รวมทั้งเทคโนโลยี ฯลฯ จึงท าให้
ผู้เข้าเยี่ยมชมส่วนใหญ่ไม่สนใจในการอ่านหรือศึกษาเรียนรู้    
 1.1.4 ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้รู้ ภาคภาคีท้องถิ่น ในท านองที่ว่า หลังจากเปิดพระจุฑาธุชราชฐาน
ให้นักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
เป็นระยะเวลา 10 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากรไม่ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สาระความรู้
และส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนแต่อย่างใด กล่าวคือ ไม่มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
สาระความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ปูายกลางแจ้ง ฯลฯ ซึ่งเป็น
เพียงการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือเป็นแบบปากต่อปากจากผู้ที่มาท่องเที่ยวแล้วบอกต่อ ไปยัง
บุคคลอ่ืนๆ เท่านั้น จึงท าให้นักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไปไม่รู้จักพระจุฑาธุชราชฐานในฐานะมรดก
วัฒนธรรมส าคัญแห่งนี้ในวงกว้าง 
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร ส่วนใหญ่ได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในท านองที่ว่า การด าเนินงานที่ผ่านมา
กรมศิลปากรมุ่งเน้นด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่เป็นหลัก ขณะเดียวกัน 
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการสื่อความหมายนั้น เป็นภาระ          
หน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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  ในขณะที่ กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในท านองที่ว่า เป็นห่วงว่านักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานแล้วรู้สึกผิดหวัง เช่น ค าถามที่นักท่องเที่ยวมักถามเสมอ
ว่า วังพระจุฑาธุชราชฐานอยู่ตรงไหน หรือ วัง ร.5 อยู่ไหน? ท าไมเป็นพ้ืนที่โล่งๆ ไม่มีสิ่งที่น่าสนใจ
เหมือนกับที่ดูในอินเตอร์เน็ต (Internet) ด้วยเหตุนี้ จึงยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ 
 1.1.5 ยุวมัคคุเทศก์น าชมไม่มีศักยภาพ ตามที่ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยน าชม ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน และยังคงด าเนินโครงการดังกล่าวมาต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพราะกลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นในท านองที่ว่า เป็นโครงการที่ประสบผลส าเร็จในแง่ของ
การจัดการแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างจิตส านึกให้กับเยาวชนบนเกาะสีชัง รักและผูกพันกับสถานที่
ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งท าให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถในการน าชม ตลอดจนท าให้มีรายได้  
  แต่ในขณะเดียวกัน กลับมีเสียงวิภาควิจารณ์จากกลุ่มผู้รู้กรมศิลปากร และ
กลุ่มผู้รู้ภาคภาคีท้องถิ่น ในท านองที่ว่า ยุวมัคคุเทศก์น าชมไม่มีศักยภาพด้านความรู้ประวัติศาสตร์พระจุฑา
ธุชราชฐานและขาดทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้น จึงต้องการให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์ เพราะเห็นว่ายุวมัคคุเทศก์น าชมเป็นส่วนส าคัญที่ได้สัมผัส
กับนักท่องเที่ยวโดยตรง หากบอกเล่าผิดแล้วท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจที่ผิดๆ ดังนั้น จึงอาจท าให้มีปัญหา
ต่อไปในอนาคต  
   
ตารางที่ 29 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ที่มีต่อแหล่งเรียนรู้  
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านแหล่งเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

1. ขาดข้อมูลการศึกษา 
วิเคราะห์รูปแบบของ           
สถาปัตยกรรมพระที่นั่ง 
และต าหนักเดิมที่เคย 
ปรากฏเมื่อครั้งสมัย
รัชกาลที่ 5 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้กรมศิลปากร
ศึกษา ส ารวจ และขุดค้นทางโบราณคดี 
แล้ววิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรม  
 พระที่นั่ งและต าหนักเดิมที่ เคย
ปรากฏในอดีต เพ่ือท าให้ทราบข้อมูล
ในเชิงข้อเท็จจริงแล้วจัดท าแบบ     
จ าลอง (Model) ถ่ายทอด สาระความรู้ 
ให้กับผู้ เข้าเยี่ยมชมรับทราบและ
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น  

กลุ่มผู้รู้  ที่ว่าการอ าเภอ และ
ภาคประชาชนท้องถิ่น 
พบว่า ส่วนใหญ่อยากทราบรูปแบบ
สถาปัตยกรรมพระที่นั ่งและ 
ต าหนักเดิมที่เคยปรากฏในอดีต
ดังนั้น จึงต้องการให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และกรมศิลปากร
ร่วมกันศึกษาส ารวจ และขุดค้น
ทางโบราณคด ีเพ่ือวิเคราะห์  

   ส
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ตารางที่ 29 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ (ต่อ)  
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านแหล่งเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

 กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นห่วงถึงความ
คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณในการ       
ขุดค้นทางโบราณคดี เพราะเห็นว่า          
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก     
ขณะเดียวกัน เมื่อพิจาณาถึงข้อมูล
ทางประวัติ ศาสตร์พระจุฑาธุ ช           
ราชฐานแล้ว เห็นว่าพระที่นั่งและ
ต าหนักในสมัยพระบาทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
5 พระองค์ท่านใช้ประโยชน์จาก        
พระต าหนักและพระที่นั่ งต่างๆ 
เหล่านี้น้อยมาก เมื่อการก่อสร้าง
แล้วเสร็จในเวลาไม่นานได้ย้ายมา
สร้างที่พระที่นั่งวิมานเมฆ 

สถาปัตยกรรม พระที่ นั่ งและ
ต าหนักเดิมที่เคยปรากฏในอดีต        
แล้วจัดแสดงแบบจ าลอง (Model) 
และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ฯลฯ         
กลุ่มผู้รู้ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง  
ต้องการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ
สถาปัตยกรรมพระที่นั่งและต าหนัก
เดิมที่ เคยปรากฏเมื่ อครั้ งสมัย
รัชกาลที่  5 เ พ่ือจ าลองพระที่นั่ ง
ขนาดใหญ่แล้วจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 
เพราะเห็นว่าสามารถเป็นจุดขาย
ทางการท่องเที่ยวของเกาะสีชัง 

2. อาคารบริการไม่ได้ใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ของการจัดสร้าง 
 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารบริการ และยืนยัน
ว่าคงใช้อาคารหลังเดิมให้เป็นจุด
บริการข้อมูลแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม และ 
ใช้เป็นเป็นจุดต้อนรับ รวมทั้งเป็น 
จุดเริ่มต้นของการเข้าเยี่ยมชม 
กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร 
พบว่า กรมศิลปากรพยายามแก้ไข
ปัญหาอาคารบริการไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
โดยการก่อสร้างอาคารบริการข้อมูล 

ภาคภาคีระดับท้องถิ่นทุกกลุ่ม 
พบว่า ส่วนใหญ่เสนอให้กรมศิลปากร 
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
ก่อสร้างอาคารบริการขึ้นใหม่ที่บริเวณ
ด้านล่างหน้าวัง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 29 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ (ต่อ)  
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านแหล่งเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

3. การจัดแสดงนิทรรศการ
ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์   
ไม่น่าสนใจและไม่มี            
สิ่งดึงดูดความสนใจ 

ขึ้นใหม่ที่บริ เวณด้านล่างหน้าวัง         
ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -2557 
กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการปรับปรุง
นิทรรศการภายในตึกทุกตึกให้มีความ
น่าสนใจและสามารถสื่อความหมาย
ดีกว่าการอ่าน เช่น น าเอารูปภาพ
เก่าๆ มาจัดแสดงเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจง่ายและสนใจ           
แต่ในขณะเดียวกันกลับไม่ต้องการ  
ใช้เทคโนโลยีมาใช้น าเสนอ เพราะ 
เห็นว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีมีโอกาส  
พังช ารุด เสียหายได้ง่าย 
กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร 
พบว่า ส่วนใหญ่เสนอให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นฝุายด าเนินการ
ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการ
ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยการ       
เพ่ิมรูปภาพและข้อมูลเรื่องราว 
ทางประวัติศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ             
พระจุฑาธุชราชฐาน รวมทั้งเสนอ 
ให้มีการสื่อความหมายที่หลากหลาย 
รูปแบบ แต่การด าเนินการดังกล่าว 
ต้องผ่านความเห็นชอบจากกรม
ศิลปากร 

ภาคภาคีระดับท้องถิ่นทุกกลุ่ม 
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย ปรับปรุงนิทรรศการ
ภายในตึก ทุกตึกให้ทันสมัยเพ่ือท า 
ให้นักท่องเที่ยวสนใจศึกษา เรียนรู้ 
และสามารถเข้าใจเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้น  
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ตารางที่ 29 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านแหล่งเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

4. ขาดการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่สาระความรู้
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการประชาสัมพันธ์ 
แต่เป็นห่วงว่านักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาเที่ยวชมภายในเขตพระจุฑาธุช         
ราชฐานแล้วรู้สึกผิดหวัง ดังนั้น          
จึงต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์         
หลังจากการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ก่อน  
กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร 
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์เผยแพร่
สาระความรู้ ให้ กั บสาธารณชน
รับทราบ มากขึ้น 

ภาคภาคีระดับท้องถิ่นทุกกลุ่ม 
พบว่า ส่วนใหญ่เสนอให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยผลักดันการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรม 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม บันเทิง 
สอดแทรกสาระความรู้ และเผยแพร่  
สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระจุฑาธุช 
ราชฐาน และน าเสนอผ่านช่องทาง
สื่ อสารมวลชนให้หลากหลาย
ช่องทาง   

5. ยุวมัคคุเทศก์น าชม 
ไม่มีศักยภาพ 
 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่า โครงการ
อบรมมัคคุเทศก์น าชมเป็นโครงการ
ที่ประสบผลส าเร็จในแง่การจัดการ
แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน แต่ถึงอย่าง
ก็ตามกลับต้องการพัฒนาศักยภาพ
ยุวมัคคุเทศก์ โดยเฉพาะด้านทักษะ      
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรับการ 
ท่องเที่ยวในอนาคต 
กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร 
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้พัฒนา
ศั กยภาพยุ วมั คคุ เทศก์ น าชม            
ด้านความรู้ทางประวัติศาสตร์ของ 
พระจุฑาธุชราชฐานให้มีมากข้ึน 

กลุ่มผู้รู้ ภาคประชาชนท้องถิ่น 
พบว่า ส่วนใหญ่เสนอให้เจ้าหน้าที่
พระจุฑาธุชราชฐานศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ของพระจุฑาธุช
ราชฐานให้ถ่องแท้ก่อนแล้วอบรม
ถ่ายทอดความรู้ให้กับมัคคุเทศก์
น าชม 
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย 
พบว่า ส่วนใหญ่เสนอให้เจ้าหน้าที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝึกหัด 
ยุวมัคคุเทศก์น าชมให้ช านาญ  
ในแง่ของการถ่ายทอดความรู้ ให้ 
ดึงดูดความสนใจ และมีความสามารถ 
ในการตอบข้อซักถาม            

 

ที่มา: (จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ โดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2556 - เมษายน 2557) 
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 1.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการด้านภูมิทัศน์ พบว่า มี 1 ประเด็นปัญหา ดังนี้ 
       1.2.1 ภูมิสถาปัตยกรรมยังไม่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือที่เรียกกันว่า ยังไม่ได้
เปิดพื้นที่ หลังจากที่กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา จนกระทั่ง
ถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูอาคารโบราณสถานและสถานที่มาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน ภูมิสถาปัตยกรรมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเพียง 
1 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในพ้ืนที่ที่เหลืออีก 2 เขต คือ เขตอนุรักษ์ต่อเนื่องและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ 
กลับยังไม่ได้รับการอนุรักษ์ พ้ืนฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม และพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นปุารก ดังนั้น กลุ่มผู้รู้ 
ทุกกลุ่ม จึงได้แสดงความคิดเห็น ในท านองทีว่่า ภูมิสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ช ารุด ทรุดโทรม เสื่อมสภาพ ยังไม่ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือที่เรียก
กันว่า ยังไม่ได้เปิดพื้นท่ี  
  อย่างไรก็ตาม ส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กรมศิลปากรได้จัดตั้งโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, 2557) ประกอบด้วย  
   1. งานขุดลอกและปรับปรุง สระน้ าล าธารและน้ าพุโบราณ 
  2. งานปรับปรุงทางเดินเดิมขึ้นไปล าธารบ่อน้ า ขยายถนน 
  3. งานบูรณะฐานอาคารพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์และพ้ืนที่แหลม 
  4. งานปลูกสวนต้นไม้ (สวนญี่ปุุน) พื้นที่ 5 ไร่ พร้อมระบบรดน้ าอัตโนมัติ 
  5. งานบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลรัชกาลที่ 5 
  6. งานรั้วรอบพระที่นั่งจุฑาธุชราชฐาน 
  7. ปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลพร้อมจัดแสดงนิทรรศการถาวร 
  ดังนั้น ส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี จึงได้เสนอต่อกรมศิลปากรผ่านไปยัง
กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือน าเอาโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยการวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ เพราะพ้ืนที่พระจุฑาธุชราชฐานเปิดพ้ืนที่เพียง 1 
ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2558 จึงมุ่งปรับปรุงพื้นท่ีให้สมบูรณ์  
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ตารางที่ 30 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ ที่มีต่อภูมิทัศน์ 
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านภูมิทัศน์ 

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

1. ภูมิสถาปัตยกรรมยัง
ไม่ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้กรม
ศิลปากรด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูภูมิสถาปัตยกรรมหรือเปิด
พ้ืนที่ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน
เ พ่ิ ม เติ ม  แต่ ในขณะเดี ยวกั น              
มีข้อจ ากัดด้านเรื่องการดูแล รักษา 
 ความสะอาด เพราะพนักงานดูแล           
ความสะอาดมีจ านวนน้อย  
กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร 
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการด าเนินงาน
ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนา 
พระจุฑาธุชราชฐาน จังหวัดชลบุรี 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 
60 พรรษาใน พ.ศ. 2558 โดยการ 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิสถาปัตยกรรม
หรือเปิดพ้ืนที่ภายในเขตพระจุฑา
ธุช ราชฐานให้อยู่สภาพที่เหมาะสม 
และสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมที่สมบูรณ์ 

ภาคภาคีระดับท้องถิ่นทุกกลุ่ม        
พบว่ า  ส่ วนใหญ่ ต้ องการใ ห้           
กรมศิลปากรอนุรักษ์และพัฒนา
ภู มิ สถาปั ตยกรรมภายในเขต             
พระจุฑาธุชราชฐาน กล่าวคือ 
1. ต้ องการตกแต่ งสถานที่ ให้ 
สวยงาม โดยการปลูกไม้ดอก            
ไม้ประดับที่ทนต่อสภาพความ 
แห้งแล้ง เพ่ือสร้างบรรยากาศ        
ในการเที่ยวชม   
2. ต้องการพัฒนาหาดทรายหน้าวัง 
โดยเสนอให้น าเอาหินโสโครกออก
แล้ วปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ เ พ่ื อให้
นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ า รวมทั้ง
เสนอให้ เปิ ดพ้ืนที่ บริ เวณหาด         
ทรายแก้ว ให้เป็นจุดท่องเที่ยว 
3. ต้องการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม 
องค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม      

 

ที่มา: (จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ โดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2556 - เมษายน 2557) 
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 1.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านการบริการขั้นพื้นฐาน พบว่า มี 5 ประเด็นปัญหา ดังนี้ 
 1.3.1 ขาดแคลนน้ า จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ ทุกกลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า เรื่องน้ าเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่ง เนื่องจากบนเกาะสีชังไม่มีแหล่งน้ าจืด ถึงแม้ว่า
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน มีบ่อน้ าที่สามารถกักเก็บน้ าจ านวนมาก แต่พอถึงฤดูแล้งน้ ากลับแห้งขอด 
จากนั้นพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยการซื้อน้ ามาจากเรือที่มีราคาแพง ส่วนน้ าประปาบนเกาะสีชังมักไม่ค่อยไหล
และมีราคาแพงมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กรมศิลปากรพยายามแก้ไขปัญหา โดยการจัดจัดซื้อถังกักเก็บ
น้ าขนาดใหญ่ จ านวน 5 ถัง แต่นั้นไม่ได้หมายความจะแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด เพราะระบบกักเก็บน้ า          
ยังไม่สมบูรณ ์และในช่วงฤดูแล้งยังต้องซื้อน้ า    
 1.3.2 บุคลากรไม่เพียงพอและขาดงบประมาณจัดจ้างเพิ่ม จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง พบว่า ส่วนใหญ่ได้แสดงความ
คิดเห็นในท านองที่ว่า พนักงานและลูกจ้างดูแลความสะอาดภายในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน มีจ านวนน้อย 
ปัจจุบันพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติหน้าทีเ่ต็มก าลัง และไม่สามารถดูแลพ้ืนที่พระจุฑาธุชราชฐานได้ทั้งหมด 
เพราะมีพ้ืนที่บริเวณกว้าง ขณะเดียวกัน ในแต่ละปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องใช้งบประมาณดูแล
อาคารสถานที่ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานจ านวนมาก ดังนั้น การจัดจ้างบุคลากรเพ่ิมจึงเป็นเรื่องยาก 
เพราะขาดงบประมาณและต้องรับผิดชอบด้านสวัสดิการอื่นๆ ตามมา  
  ในขณะเดียวกัน กรมศิลปากรยังได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์และพัฒนา 
พระจุฑาธุชราชฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยการปรับปรุง ซ่อมแซมทางภูมิสถาปัตยกรรม
แล้วท าให้พ้ืนที่ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมีบริเวณกว้างขึ้น จึงท าให้การดูแล รักษาความสะอาด
ต้องเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น พนักงานและลูกจ้างดูแลความสะอาดจึงดูแลไม่ทั่วถึงเป็นที่แน่นอน 
 1.3.3 ข้อโต้งแย้งในประเด็นควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มหรือไม่ควร           
มีเพิ่ม เป็นประเด็นข้อโต้แย้งระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและภาคภาคีท้องถิ่น 
เนื่องจากภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมีพ้ืนที่บริเวณกว้างถึงร้อยกว่าไร่ และในแต่ละตึกมีระยะห่าง
ไกลกัน ประกอบกับ ทางเดินเท้าเป็นเนิน ลาดชัน เช่น ทางเชื่อมระหว่างตึกผ่องศรีไปยังวัดอัษฏางค
นิมิตร จึงท าให้นักท่องเที่ยวล าบากในการเดินเที่ยวชมระยะไกล ด้วยเหตุนี้ กลุ่มผู้รู้ ภาคภาคีท้องถิ่น 
ส่วนใหญ่จึงวิพากษ์วิจารณ์ในท านองที่ว่า ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น จุดที่อยู่ในระยะห่างไกล
กลับไม่มีห้องน้ าและ ไม่มีรถบริการรับ-ส่ง รวมทั้งเสียงตามสาย ฯลฯ  
  แต่ในมุมกลับกัน กลุ่มรู้ กรมศิลปากร และกลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมหรือสามารถเพ่ิมได้เฉพาะสิ่งที่จ าเป็น เพราะเห็นว่า
เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ โดยเฉพาะด้านมุมมองความเหมาะสมและหลักฐานทางโบราณคดี
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และประวัติศาสตร์ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานบางส่วนยังไม่ได้ศึกษาส ารวจ ขุดค้น รวมทั้งอาจถูกโจมตี
ว่าเป็นการจัดการเชิงพาณิชย์ แล้วส่งผลให้พระจุฑาธุชราชฐานในฐานะมรดกวัฒนธรรมลดทอนคุณค่า
และความส าคัญไปในที่สุด 
 1.3.4 ขยะสะสม จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ ทุกกลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่ง เนื่องจากภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน
มีขยะมาจาก 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนแรก คือ ขยะที่จากทะเล เพราะพระจุฑาธุชราชฐานตั้งอยู่ริมทะเล
และที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์ของเกาะสีชังอยู่ปากแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าสายต่างๆ ประกอบกับมีเรือขนาดใหญ่
มาจอดจ านวนมาก แล้วลูกเรือมักทิ้งขยะลงทะเล จึงท าให้มีขยะจ านวนมากลอยมาเกาะตามชายฝั่ง
ทุกวัน ส่วนที่สอง คือ ขยะที่มาจากนักท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวมักทิ้งขยะไว้ตามบริเวณทั่วไป และ
ส่วนที่สาม คือ ขยะประเภทใบไม้ กิ่งไม้ เพราะภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน มีต้นไม้จ านวนมาก จากที่มา
ของขยะดังกล่าว จึงท าให้มีขยะทุกวัน ในขณะเดียวกัน เทศบาลต าบลเกาะสีชังมักเข้ามาเก็บขยะล่าช้า 
ประมาณ 2-3 วัน ต่อ 1 ครั้ง ซึ่งไม่เป็นที่แน่นนอน จึงท าให้มีขยะสะสม 
 1.3.5 ข้อโต้งแย้งในประเด็นควรมีร้านขายของเพิ่มและไม่ควรมีเพิ่ม เป็นประเด็น
ข้อโต้แย้งระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับภาคภาคีท้องถิ่น เนื่องจากภายในเขตพระจุฑาธุช
ราชราชฐานมีร้านขายเครื่องดื่ม 1 ร้าน ซึ่งเป็นเพียงการขายเครื่องดื่มเล็กน้อย เพราะจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต้องการกระจายรายได้สู่ชุมชน และไม่มีนโยบายขายของภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
เพราะเห็นว่าการจัดการในเชิงพาณิชย์ อาจท าให้คุณค่าและความส าคัญของพระจุฑาธุชราชฐานผิดเพ้ียนไป 
แต่ในมุมกลับกันภาคภาคีท้องถิ่นวิภาควิจารณ์ในท านองที่ว่า ยังขาดร้านค้าบริการนักท่องเที่ยวที่เต็มรูปแบบ 
และต้องการให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากรอนุญาตให้คนท้องถิ่นเกาะสีชังเปิดร้านขายของ
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เช่น ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม มุมกาแฟสวยงามริมทะเล ตลอดจนร้านขาย
ของที่ระลึก ของฝาก ฯลฯ เพราะกลุ่มผู้รู้ ภาคภาคีท้องถิ่น ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นช่องทางการสร้างรายได้
ให้กับคนท้องถิ่น 
 
ตารางที่ 31 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ ที่มีต่อการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านภูมิทัศน ์

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

1. ขาดแคลนน้ า เพราะบน
เกาะสีชังและภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐานไม่มี
แหล่งน้ าจืด 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พบว่า ต้องการให้กรมศิลปากร
ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ภูมสิถาปัตยกรรม โดยการบูรณะ 

ภาคภาคีระดับท้องถิ่นทุกกลุ่ม        
พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการ
สอดคล้องกัน คือ ต้องการให้          
กรมศิลปากรปรับปรุงระบบน้ า              
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ตารางที่ 31 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ ที่มีต่อการบริการข้ันพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านภูมิทัศน ์

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

 ปรับปรุ งซ่อมแซมระบบน้ าเดิ ม           
เมื่ อครั้ งสมั ยรั ชกาลที่  5 ตามที่
พระองค์ ท่ านทรงโปรดเกล้ าฯ               
ให้จัดท าไว้ในอดีต เพราะมีความ
คิดเห็นว่า นอกจากเป็นการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ าแล้ว ยังเป็นการ
สร้างให้สวยงามให้กับสถานที่อีกด้วย 

โดยการปรับปรุง ซ่อมแซมบ่อน้ า 
ให้มีระบบน้ าเดิมเม่ือครั้งในสมัย
รัชกาลที่  5 ตามที่พระองค์ท่าน 
ทรงโปรดเกล้าฯให้จัดท าไว้เมื่อครั้ง 
ในอดีต 

2. บุคลากรไม่เพียงพอ
และขาดงบประมาณ  
จัดจ้างเพ่ิม 

กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร 
พบว่า ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันกับกลุ่มผู้รู้ ทุกกลุ่ม            
แต่กลุ่มผู้รู้  กรมศิลปากร มีความ
คิดเห็นว่ า การบู รณะปรับปรุ ง
ซ่ อมแซมระบบน้ า ให้ สมบู รณ์        
เหมื อนดั ง เมื่ อครั้ ง ในอดี ตนั้ น             
มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น โดยจัดซื้อถังกักเก็บ
น้ าขนาดใหญ่ จ านวน 5 ถัง ตามปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่า ต้องการให้ผู้บริหารของ          
กรมศิลปากรและผู้บริหารของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรึกษา  
หารื อในประเด็นพนักงานและ
ลูกจ้างดูแลความสะอาดก่อนด าเนิน
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา  

กลุ่มผู้รู้ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 
และที่ว่าการอ าเภอเกาะสีชัง 
พบว่า ส่วนใหญ่เสนอให้หน่วยงาน
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นมี ส่ ว น
ช่วยเหลือด้านดูแลรักษาความ
สะอาด แต่กลุ่มผู้รู้ เทศบาลต าบล
เกาะสีชัง เสนอให้จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยเปิดประชุม พูดคุย 
แสดงความคิดเห็นในระดับภาค
ภาคีท้องถิ่นก่อน 
กลุ่มผู้รู้ ภาคประชาชนท้องถิ่น 
พบว่ า  ส่ วนใหญ่ ต้ องการให้          
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจ้าง
พนักงานระดับปฏิบัติงานเพ่ิม 
เพ่ือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่น 
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ตารางที่ 31 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ ที่มีต่อการบริการข้ันพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านภูมิทัศน ์

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

 กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร 
พบว่ า  ส่ ว น ใหญ่ ต้ อ งก าร ให้                 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยจัดจ้าง
พนั กงานระดั บปฏิ บั ติ การเพ่ิ ม         
เพราะเห็นว่า โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2558 ท าให้พ้ืนที่
กว้างขึ้น และพนักงานต้องดูแล          
เข็มข้นขึ้นด้วย 

 

3. ข้อโต้งแย้งในประเด็น
ควรมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพิ่มหรือไม่ควร         
มีเพ่ิม 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และกรมศิลปากร พบว่า มีความ      
ต้องการสอดคล้องกัน คือ ต้องการ        
มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเท่าที่
จ าเป็น เช่น รถจักรยาน ปูายข้อมูล 
เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา
ให้รอบคอบ ทั้งด้านความเหมาะสม
และหลักฐานทางโบราณคดี รวมทั้ง
อาจถูกโจมตีว่ าเป็นการจัดการ       
เชิงพาณิชย์ 

ภาคภาคีระดับท้องถิ่นทุกกลุ่ม       
พบว่า ส่วนใหญ่ ต้องการให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ิม เช่น          
รถบริการรับ-ส่ง รถกอล์ฟ รถราง 
รถจักรยาน ห้องน้ า เสียงตามสาย 
ปู ายแผนผั งขนาดใหญ่  ฯลฯ 
เพราะเห็นว่าสิ่ งต่างๆ เหล่านี้  
เป็นส่ วนจ าเป็นที่ ต้องอ านวย 
ความสะดวกให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม 

4. ปัญหาขยะสะสม 
 
 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และกรมศิลปากร พบว่า ส่วนใหญ่
ต้องการให้เทศบาลต าบลเกาะสีชัง
เข้ามาเก็บขยะและขนย้ายขยะ
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน             
ทุกวัน เพราะภายในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐานมีขยะสะสม ทุกวัน 

กลุ่มผู้รู้ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง  
พบว่า เทศบาลต าบลเกาะสีชัง            
ไม่สามารถเข้ามาขนย้ายขยะภายใน
เขตพระจุพาธุชราชฐานทุกวัน  
เพราะต้องรับผิดชอบเก็บขยะทั่ว
ทั้งเกาะสีชัง ขณะเดียวกัน เตาเผา
ขยะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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ตารางที่ 31 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ ที่มีต่อการบริการข้ันพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านภูมิทัศน ์

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

5. ข้อโต้งแย้งในประเด็น
ควรมีร้านขายของเพ่ิม
และไม่ควรมีเพ่ิม 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้มีร้าน
ขายของภายในเขตพระจุฑาธุ ช         
ราชฐานเพ่ิม เพราะเห็นว่า การเปิด
ร้านขายของเป็นการจัดการในเชิง
พาณิชย์  อาจท าให้ คุณค่ าและ
ความส าคัญของพระจุฑาธุชราชฐาน 
ผิดเพี้ยนไป ขณะเดียวกัน ต้องการ
กระจายรายได้สู่ชุมชน   
กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร 
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้มีร้านขาย
ของเพ่ิม จึงได้ก่อสร้างร้านขายของ 
ขึ้นใหม่ที่ บริ เ วณด้านวั งตามปี          
งบประมาณ พ.ศ. 2556 แต่ต้องการ
จ าหน่ายสิ่งของที่จ าเป็นเท่านั้น  

 ภาคภาคีระดับท้องถิ่นทุกกลุ่ม        
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้มีร้าน
ขายของภายในเขตพระจุฑาธุช 
ราชฐานเพ่ิม เช่น ร้านขายของที่
ระลึ ก อาหาร และเครื่ องดื่ ม           
โดยให้คนในท้องถิ่นสามารถเปิด
ร้านขายของภายในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐาน เพราะเห็นว่าเป็นช่องทาง
การสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น   

 

ที่มา: (จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ โดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2556 - เมษายน 2557) 
 
 1.4 ผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัย พบว่า มี 2 ประเด็นปัญหา ดังนี้ 
 1.4.1 ปัญหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผูรู้้ 
ทุกกลุ่ม ในท านองที่ว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรรมไม่เหมาะสม 
ส าหรับประเด็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
หรือเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ในต าแหน่งเดียวกัน มีจ านวน 20 คน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง ผลัดเปลี่ยน
เวรยามตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน ยังต้องเป็นผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม 
ประกอบกับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กรมศิลปากร ได้จัดตั้งโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน หรือที่เรียกกันว่า เปิดพ้ืนที่เพ่ิมเติมนั้น ท าให้มีพ้ืนที่กว้างขึ้น และ
การดูแลด้านความปลอดภัยต้องเข็มข้นขึ้น ส าหรับประเด็นที่สอง คือ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรรมไม่เหมาะสม 
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เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้รู้ ภาคภาคีท้องถิ่น ในท านองที่ว่า เจ้าหน้าที่มีกริยา วาจา ไม่สุภาพ มักดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน แต่งกายไม่เหมาะสม ไม่ใส่ใจบริการนักท่องเที่ยว 
ตลอดจนขาดความรู้ในการค าแนะน า ตอบข้อซักถาม    
 1.4.2 ขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ถึงแม้ว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
มีเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร และกลุ่มผู้รู้ 
ภาคภาคีท้องถิ่น ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ในท านองที่ว่า ยังขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น 
กล้องวงจรปิด ระบบการแจ้งเตือนภัย การเฝูาระวังในที่ลับตา ฯลฯ เพราะเห็นว่าภายในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐาน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปุาและมีจุดลับตาหรือจุดเสี่ยงอันตราย รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ติดชายทะเลที่มี
ผู้คนเข้ามาท ากิจกรรม เช่น มีนักท่องเที่ยงเข้าเยี่ยมชม และมีผู้คนเข้ามาเล่นน้ า ดังนั้น จึงมีโอกาสเกิดเหตุร้าย
ที่ไม่คาดคิดในรูปแบบต่างๆ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มรู้ กรมศิลปากร และภาคภาคีท้องถิ่น จึงเสนอให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเตรียมการรับมือด้านการรักษาความปลอดภัย เพ่ือสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยว          
ในการเดินเที่ยวชม 
 
ตารางที่ 32 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ ที่มีต่อด้านความปลอดภัย 
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านความปลอดภัย 

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

1. ปัญหาเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมี        
จ านวนน้อย ดังนั้น จึงต้องการจัดจ้าง 
พนักงานเพ่ิม แต่มีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ 
กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร 
พบว่า ส่วนใหญ่เสนอให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยอบรมเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ให้อยู่ในระเบียบ        
วินัย ใส่ ใจปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

ภาคภาคีระดับท้องถิ่นทุกกลุ่ม        
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบรม 
สั่งสอนเจ้าหน้าที่พระจุฑาธุช         
ราชฐานให้อยู่ในระเบียบวินัย 
และควรมีพฤติกรรรม กริยา 
มารยาท การใช้วาจาให้เหมาะสม 
เพราะเห็นว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานที่ส าคัญ ควรเป็น
บุคคลที่มีศักยภาพและคุณภาพ 
รวมทั้งควรมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
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ตารางที่ 32 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ ที่มีต่อด้านความปลอดภัย (ต่อ) 
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านความปลอดภัย 

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

2. ขาดอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัย 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และกรมศิลปากร พบว่า ส่วนใหญ่
ต้ องการให้มี อุปกรณ์ด้ านความ
ปลอดภัยเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ           
กับจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น
ต่อไปในอนาคต       

ภาคภาคีระดับท้องถิ่นทุกกลุ่ม        
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
เผ้าระวังในจุดเสี่ยงที่ลับต่างๆ 
และควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าดูแล 
รวมทั้ ง เสนอให้ติดตั้ งกล้อง 
วงจรปิด ทั้งนี้ ในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐานไม่ เคยมี เหตุ ร้ ายใด  ๆ           
แต่เห็นว่าควรสร้างความอบอุ่นใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว 

 

ที่มา: (จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ โดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2556 - เมษายน 2557) 
 
 1.5 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการแบบมีส่วนร่วม พบว่า มี 6 ประเด็นปัญหา ดังนี้ 
 1.5.1 ขาดการสื่อสารระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงกับภาคภาคีท้องถิ่น 
เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมศิลปากร ไม่ชี้แจงวาระแผนงานให้ภาคภาคีท้องถิ่นรับรู้ รับทราบ 
เพราะกลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า พระจุฑาธุช
ราชฐาน เป็นสถานที่ราชการและเป็นโบราณสถาน ในขณะเดียวกัน วาระแผนงานของพระจุฑาธุชราชฐาน 
เป็นงานวิชาการด้านการบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ดังนั้น จึงไม่สื่อสารให้กับภาคภาคีรับรู้รับ
รับทราบวาระแผนงาน ด้วยเหตุนี้ กลุ่มผู้รู้ ภาคภาคีท้องถิ่น ส่วนใหญ่จึงได้วิพากษ์วิจารณ์ ในท านองที่ว่า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากรไม่เคยชี้แจ้งท าความเข้าใจวาระแผนงานของพระจุฑาธุชราชฐาน 
ให้คนท้องถิ่น รับรู้ รับทราบ เพราะไม่ให้ความส าคัญกับภาคภาคีท้องถิ่น  
 1.5.2 ขาดการรับฟังความคิดเห็น เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้รู้ ภาคภาคี
ท้องถิ่น ในท านองที่ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากรไม่เปิดโอกาสให้ภาคภาคีท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และไม่รับฟังข้อเสนอแนะ ด้วยเหตุนี้ จึงมีข้อเรียกร้องให้ทั้ง 2 หน่วยงาน
ดังกล่าว เปิดโอกาสให้ภาคภาคีท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพราะเห็นว่าพระจุฑาธุชราชฐาน
เป็นโบราณสถานในฐานะมรดกวัฒนธรรมของทุกคน ควรร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการท่องเที่ยว
บนเกาะสีชัง  
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  แต่ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร  
ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ในท านองที่ว่า พระจุฑาธุชราชฐานเป็นสถานที่ราชการและเป็นโบราณสถาน   
ที่มีข้อจ ากัดตามตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ภาคภาคีท้องถิ่นจึงไม่มีสิทธิ์ร่วมแสดงความคิดเห็น
และก าหนดวาระแผนงาน รวมทั้งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของภาคภาคท้องถิ่น เพราะมีทัศนคติ   
ไม่ตรงกัน เช่น คนท้องถิ่นขอเปิดร้านขายของภายในเขตโบราณสถาน แต่หน่วยงานภาครัฐฯ กลับไม่ยินยอม 
จึงมีโอกาสเกิดความขัดแย้งเพ่ิมข้ึน ดังนั้น จึงไม่เปิดโอกาสให้ภาคภาคีท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นใดๆ   
 1.5.3 ความขัดแย้งด้านความคิดเห็นของภาคภาคีระดับบุคคลที่มีทัศนคติ          
ไม่ตรงกัน เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้รู้ ทุกกลุ่ม ในท านองที่ว่า เป็นความขัดแย้งระหว่าง
บุคลากรของพระจุฑาธุชราชฐานกับภาคภาคีท้องถิ่น กล่าวคือ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุช
ราชฐานขัดแย้งด้านทัศนคติ มุมมองความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับบุคลากรของหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันเนื่องมาจาก 2 ประเด็นหลัก  ๆได้แก่ ประเด็นแรก คือ ความขัดแย้งในประเด็นการมีส่วนร่วม เพราะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากรไม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคภาคีท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมใดๆ และ
ประเด็นที่สอง คือ ความขัดแย้งในประเด็นการขอใช้สถานที่พระจุฑาธุชราชฐานจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
อย่างเช่น วันร าลึก 100 ปี เกาะสีชัง มักมีการห้ามดื่มแอลกอฮอลล์ในเขตโบราณสถาน และหลังจากการใช้
สถานที ่มีอุปกรณ์พังช ารุด เสียหาย แต่เทศบาลต าบลเกาะสีชังกลับไม่ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม จากทั้ง 
2 ประเด็นดังกล่าว จึงเกิดความขัดแย้งด้านความคิดเห็นของภาคภาคีระดับบุคคล 
 1.5.4 ขาดความร่วมมือจากภาคภาคีท้องถิ่น เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่ม
ผู้รู้ ทุกกลุ่ม ในท านองที่ว่า พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าปี เช่น วันปิยมหาราช วันวิสาขะบุณมี กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาพระจุฑาธุช
ราชฐาน แต่ในขณะเดียวกันกลับไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคภาคีท้องถิ่น เช่น ไม่ได้รับมือในการ
จัดเตรียมงาน คนท้องถิ่นไม่เข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร ฯลฯ เพราะคนท้องถิ่นมุ่งท ามาหากินและเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก หากไม่ได้รับผลประโยชน์มักไม่ให้ความร่วมมือใดๆ ทั้งสิ้น ในขณะที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การด าเนินการใดๆ ก็แล้วแต่ ต้องขอร้อง ขอความร่วมมือ เช่น จัดกิจกรรม
วันก่อตั้งพระจุฑาธุชราชฐานทั้งๆ ที่ทุกคนบนเกาะสีชังควรตระหนักถึงเสด็จพ่อ ร.5 แต่กลับไม่ให้
ความร่วมมือจากภาคภาคีท้องถิ่น 
 1.5.5 ขาดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นประเด็น
วิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้รู้ ภาคภาคีท้องถิ่น และกลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร ในท านองที่ว่า ขาดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานจัดขึ้น
นั้น เป็นเพียงการจัดงานวันส าคัญ ในรูปแบบที่เป็นทางการเท่านั้น เช่น วันปิยมหาราช วันวิสาขะบุณมี แต่ใน
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ขณะเดียวกัน กลับไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใดๆ ดังนั้น จึงต้องการให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พิจารณาจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพระจุฑาธุชราชฐานในลักษณะกึ่งทางการและ
ไม่เป็นทางการ เช่น กิจกรรมบันเทิงสอดแทรกสาระความรู้ กินลม ชมวัง ฯลฯ ในขณะที่กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับข้างต้น แต่เห็นว่าการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากภาคภาคี จึงไม่ต้องการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ประกอบกับมีข้อจ ากัดด้านบทบาทหน้าที่
อย่างมีนัย      
 1.5.6 หน่วยงานภาคภาคีระดับท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซง เป็นประเด็นวิพากษ์ 
วิจารณจ์ากกลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร รวมทั้งตัวแทนภาคประชาชนท้องถิ่น 
ได้แสดงความคิดเห็นสอดคล้องกันในท านองเดียวกันว่า หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการมีส่วนร่วม
จัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐานร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมศิลปากร 
แต่กลับถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วม เพราะกลุ่มผู้รู้ ดังกล่าว ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า หากหน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมจัดการพระจุฑาธุชราชฐาน อาจเกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เพราะมีแนวคิดในการท างาน 
ทีแ่ตกต่างกัน และมีนัยด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ต้องการสร้างผลงาน ต้องการเข้ามารับผิดดูแลพ้ืนที่
พระจุฑาธุชราชฐานแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนต้องการเข้ามาพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน 
แต่ในทางกลับกันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากรมีแนวคิดการท างานในเชิงการอนุรักษ์
และปกปูองสถานที่ทางมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
 ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีการเคลื่อนไหวในระดับต่างๆ เป็นต้นว่า 
ประสานงานพูดคุยกับกรมธนารักษ์และประสานงานพูดคุยกับองคมนตรี รวมทั้งประสานงานไปยังส านัก
ศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เพราะกลุ่มผู้รู้ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง ส่วนใหญ่มีความเห็น ในท านองที่ว่า พระจุฑาธุช
ราชฐานเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และมีความสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของเกาะสีชังต่อไปในอนาคต  
 
ตารางที่ 33 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ ที่มีต่อการมีส่วนร่วม 
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านการมีส่วนร่วม 

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

1. ขาดการสื่อสารระหว่าง          
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โดยตรงกับภาคภาคีท้องถิ่น 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ต้องการชี้แจง
แผนงาน ให้ภาคภาคีท้องถิ่นรับทราบ 
เพราะเห็นว่า บทบาทหน้าที่ของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเพียง 

ภาคภาคีระดับท้องถิ่นทุกกลุ่ม       
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการรับรู้ 
รั บทราบวาระแผนงานของ        
พระจุฑาธุชราชฐาน เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 33 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ ที่มีต่อการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านการมีส่วนร่วม 

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

 หน่วยงานดูแลรักษาเท่านั้น ไม่ใช้
เป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ที่ดินพระจุฑาธุช 
ราชฐาน จึงไม่สามารถก้าวก่าย
อ านาจหน้าที่ของกรมศิลปากร 
เพราะไม่ได้รับมอบหมาย 
กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร 
พบว่า ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น
ในท านองที่ว่า บุคคลกรของพระจุฑา
ธุชราชฐาน สามารถเป็นตัวแทนกรม
ศิลปากรชี้แจงวาระ แผนงานของ
พระจุฑาธุชราชฐานให้คนท้องถิ่น
รับรู้ รับทราบ เพราะเป็นหน่วยงาน
ที่มีรับผิดชอบดูแลและได้สัมผัส        
กับภาคภาคีท้องถิ่น 

และสามารถสื่อสารกับคนใน
ชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
ได้ถูกต้อง ตรงกัน  

2. ขาดการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่ า ไม่สามารถเปิดโอกาสให้          
ทุกภาคส่ วนได้มี ส่ วนร่ วมแสดง      
ความคิดเห็น เพราะจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นเพียงหน่วยงาน
ดูแลสถานที่ เท่านั้น ส่วนอ านาจ
หน้าที่ตัดสินใจในการจัดการอยู่ที่ 
กรมศิลปากร ขณะเดียวกัน พระจุฑา
ธุชราชฐาน เป็นสถานที่ราชการ 
และเป็นโบราณสถาน ชุมชนท้องถิ่น         
จึงไม่มีสิทธิ์ร่วมแสดงคิดเห็นและ
ก าหนดวาระแผนงาน 
  

ภาคภาคีระดับท้องถิ่นทุกกลุ่ม 
พบว่ า ส่ วนใหญ่ต้ องการให้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเวที 
ประชุ มให้ ภาคภาคี ท้ องถิ่ น          
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนคติ
ในประเด็นในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรมภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง เพราะ
เห็นว่า พระจุฑาธุชราชฐานเป็น
โบราณสถานในฐานะมรดก
วัฒนธรรมของทุกคน   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 33 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ ที่มีต่อการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านการมีส่วนร่วม 

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

 กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร 
พบว่า ไม่สามารถให้เปิดโอกาสให้ 
ภาคภาคี ท้ องถิ่ นได้ มี ส่ วนร่ วม        
แสดงความคิ ดเห็ นในประเด็ น        
การบูรณะ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่  เพราะมีข้อจ ากัดในเชิ ง
วิชาการ แต่สามารถมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นและขับเคลื่อนกิจกรรม 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม บันเทิง 
แสง  สี เสียง ฯลฯ  

  

3. ความขัดแย้งด้านความ
คิดเห็นของภาคภาคีระดับ 
บุคคลที่มีทัศนคติ 
ไม่ตรงกัน 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และกรมศิลปากร พบว่า ส่วนใหญ่
ไม่ต้องการให้หน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมใดๆ เพราะเห็นว่า
มีข้อจ ากัดด้านงานวิชาการประกอบ 
กับมีทัศนคติไม่ตรงกัน โดยเฉพาะ 
ประเด็นการอนุรักษ์และพัฒนา 
กล่าวคือหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการพัฒนาพระจุฑาธุช
ราชฐาน แต่กรมศิลปากรและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลับ
ต้องการอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังเห็น
ว่าหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
มุ่งผลประโยชน์อย่างมีนัย 
 

ภาคภาคีระดับท้องถิ่นทุกกลุ่ม 
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้           
กรมศิลปากรและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เปิดใจ เปิดโอกาส
ให้หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน 
ภาคส่วนบนเกาะสีชังได้มีส่วน
ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือและ
ปรับทัศนคติ  เพราะเห็นว่ า
เป็นไปช่องทางลดความขัดแย้ง 
ขณะเดียวกันยังเป็นการมีส่วน
ร่วมปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริม   
การท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง 
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ตารางที่ 33 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ ที่มีต่อการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านการมีส่วนร่วม 

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

4. ขาดความร่วมมือจาก
ภาคภาคีท้องถิ่น 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และกรมศิลปากร พบว่า ส่วนใหญ่
ต้องการให้ภาคภาคีท้องถิ่นให้ความ
ร่วมมือในการจัดเตรียมงาน และ
ต้องการให้คนท้องถิ่ นเข้ าร่ วม
กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 

ภาคภาคีระดับท้องถิ่นทุกกลุ่ม 
พบว่า ส่วนใหญ่ข้อเสนอให้จัดตั้ง
คณะกรรมภาคภาคีเครือข่ายการมี
ส่ วนร่ วมในการอนุ รั กษ์ มรดก
วัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐฯ และตัวแทน
เอกชนบนเกาะสีชั ง เพ่ือสร้ าง
กระบวนการร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจกัน 
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนา
พระจุฑาธุชราชฐานให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  

5. ขาดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการชะลอการจัด
กิจกรรมเพ่ิมเติม เพราะเห็นว่าการจัด
กิจกรรมที่ผ่านมานั้น ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากภาคภาคีท้องถิ่นเท่าที่ควร 
ขณะเดียวกัน บทบาทหน้าที่ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเพียง  
หน่วยงานรับผิดชอบดูแลเท่านั้น 
นอกจากนี้  ยั งมี ข้ อจ ากัดด้ าน
งบประมาณอีกด้วย      
กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร 
พบว่า ส่วนใหญ่มีข้อเสนอในท านอง
เดียวกันกับภาคภาคีท้องถิ่นที่ว่า 
ต้องการให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรมบันเทิงสอดแทรกสาระ
ความรู้ มีการจัดแสดง แสง สี เสียง 

กลุ่มผู้รู้ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 
และที่ว่าการอ าเภอเกาะสีชัง 
พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการจัดกิจกรรม 
เพ่ิมเติม โดยน าเอากิจกรรมที่
สอดคล้องกับพระจุฑาธุชราชฐาน 
ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น 
กิจกรรมบันเทิง สอดแทรกสาระ 
ความรู้  ในช่ วงเวลากลางคื น         
เพ่ื อเป็ นช่ องทางการส่ งเสริ ม             
การท่องเที่ ยวบนเกาะสีชั งให้
นักท่องเที่ยวพักค้างคืนมากขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทางการเผยแพร่
สาระความรู้ให้นักท่องเที่ยวและ           
ให้สาธารณชนเข้าถึงในวงกว้าง 
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ตารางที่ 33 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รู้ ที่มีต่อการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

ประเด็นปัญหา 
ด้านการมีส่วนร่วม 

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของกลุ่มผู้รู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภาคภาคีระดับท้องถิ่น 

 ในช่วงเวลากลางคืน เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และส่งผลให้เกิดประโยชน์
กับคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

กลุ่มผู้รู้ ภาคประชาชนท้องถิ่น 
พบว่า ส่วนใหญ่ เสนอให้มีกิจกรรม
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีดั่งเดิม ให้คนท้องถิ่น          
ได้ มี ส่ วนร่ วม เพราะเห็ นว่ า            
คนท้องถิ่นเกาะสีชังไม่ได้ซึมซับ
กับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของพระจุฑาธุชราชฐาน  

6. หน่วยงานภาคภาคีระดับ
ท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซง 
 

กลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และกรมศิลปากร พบว่า ส่วนใหญ่
ได้แสดงความคิดเห็นในท านองที่ว่า 
การมีส่วนร่วมกับภาคภาคีท้องถิ่น
นั้น ต้องมีขอบเขตและเงื่อนไข   
ตามแผนงานของจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากร
ก าหนดไว้เท่านั้น เช่น สามารถร่วม
ขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว แต่ไม่สามารถให้ภาคภาคี
ท้องถิ่นร่วมบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคาร สถานที่ เพราะมีข้อจ ากัดใน
ด้านวิชาการ จนกระท่ังไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ตามข้ อเรี ยกร้ องของทุ ก       
ภาคส่วนได้ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมใด  ๆ        
ก็แล้วแต่ ไม่ต้องการให้ด าเนินการ  
ในเชิงพาณิชย์ภายในเขตโบราณสถาน 

ภาคภาคีระดับท้องถิ่นทุกกลุ่ม 
พบว่า ภาคภาคีระดับท้องถิ่น
ต้ อ ง ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม พัฒนา           
พระจุฑาธุชราชฐานให้ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
และสามารถเป็นจุดขายทางการ
ท่องเที่ยวของเกาะสีชัง กล่าวคือ  
1. ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โดยเอาหินโสโครกบริเวณหน้าวัง
ออก ให้มีหาดทรายเพ่ิม เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเล่นน้ า  
2. ต้องการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม 
ภูมิสถาปัตยกรรม และต้องการ
จ าลองพระที่นั่งเดิมที่เคยปรากฏ
เมื่อครั้งในอดีต  
3. ต้องการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะเห็น
ว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนส าคัญ
ต่อการครองชีพของคนท้องถิ่น
เกาะสีชัง 

 

ที่มา: (จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ โดยผู้วิจัย เมื่อ มีนาคม 2556- เมษายน 2557) 
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 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ตามกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป/ชาวไทย จ านวน 200 คน และกลุ่มคนท้องถิ่นเกาะสีชัง 
จ านวน 200 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 400 คน/ตัวอย่าง ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Simple Random Sampling) ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS จ านวน 4 ส่วน ดังนี้ 
 2.1 แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
ประกอบด้วย ข้อมูลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิล าเนา ซึ่งมีผลการศึกษา ดังตาราง
ที่ 34   
 
ตารางที่ 34 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มผู้รับการบริการ 
  

 

ข้อมูลมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 
จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ ชาย 78 39.0 89 44.5 
หญิง 118 59.0 102 51.0 
เพศทางเลือก 4 2.0 9 4.5 

อายุ ต่ ากว่า 20 ปี                      18 9.0 15 7.5 
21-30 ปี 103 51.5 57 28.5 
31-40 ปี 57 28.5 64 32.0 
41-50 ปี 12 6.0 37 18.5 
51-60 ปี   10 5.0 20 10.0 
60 ปีขึ้นไป 0 0 7 3.5 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 4 2.0 44 22.0 
มัธยมศึกษา 36 18.0 70 35.0 
อนุปริญญา 13 6.5 21 10.5 
ปริญญาตรี 122 61.0 62 31.0 
ปริญญาโท 24 12.0 2 1.0 
ปริญญาเอก 1 0.5 1 0.5 

อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 41 20.5 15 7.5 
พนักงานบริษัท/ธุรกิจ
ส่วนตัว/อาชีพอิสระ 

125 62.5 68 34.0 

เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป 0 0 51 25.5 
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ตารางที่ 34 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มผู้รับการบริการ (ต่อ) 
 

 

ข้อมูลมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 
จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ 

26 13.0 41 20.5 

เกษียณ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน 2 1.0 9 4.5 
นักวิชาการ/นักวิจัย/ครู/
อาจารย์ 

3 1.5 7 3.5 

ว่างงาน 3 1.5 9 4.5 
รายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาท 23 11.5 32 16.0 

5,001-10,000 บาท 17 8.5 59 29.5 
10,001-15,000 บาท 35 17.5 48 24.0 
15,001-20,000 บาท 34 17.0 34 17.0 
20,001-25,000 บาท 35 17.5 18 9.0 

ภูมิล าเนา เกาะสีชัง 0 0 200 100.0 

เขตจังหวัดชลบุรี 45 22.5 0 0 

กรุงเทพฯ    81 40.5 0 0 

อยู่ในจังหวัดอ่ืนๆ  74 37.0 0 0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
 

ที่มา: (จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้วิจัย เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2556-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประมวลผล เมื่อ 22-31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
 
  จากตารางที่ 34 แสดงให้เห็นว่า เพศ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั่วไปที่เดิน
ทางเข้ามาภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.0 ลองลงมาเป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.0 และมีเพียงส่วนน้อยที่เป็นเพศทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 3.3 ในขณะที่        
เพศ ของคนท้องถิ่นเกาะสีชังที่เดินทางเข้ามาภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็น 
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.0 ลองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.5 และมีเพียงส่วนน้อยที่เป็น
เพศทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 4.5 ดังแผนภูมิที่ 11 
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แผนภูมิที่ 11 จ านวนร้อยละข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มผู้รับการบริการด้านเพศ  
  
 จากข้อมูลดังกล่าว น าไปสู่การตั้งข้อสังเกตได้ว่า จ านวนนักท่องเที่ยวที่เป็นคนนอก
กับคนในมีจ านวนเท่ากัน แสดงให้เห็นว่า การเที่ยวชมภายในเขตพระจุฑาราชฐาน มีแรงดึงดูดทั้งคนนอก
และคนใน ขณะเดียวกัน ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า เพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชายทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยว
คนนอกและคนใน ซึ่งเพศหญิงมีความสนใจแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่มีทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และที่ตั้งอยู่ริมชายทะเล ดังนั้น การส ารวจข้อมูลของเพศหญิง ท าให้
ต้องน าไปพิจารณาถึงประเด็นการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมให้ตอบโจทย์เพศหญิง อย่างไรก็ตาม 
เรื่องเพศยังแสดงให้เห็นว่า พ้ืนที่พระจุฑาธุชราชฐานตอบโจทย์ของคนทุกเพศ  
   จากตารางที่ 34 แสดงให้เห็นว่า อายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาภายใน
เขตพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาตามล าดับ 
ได้แก่ อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.5 อายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.0 อายุระหว่าง 
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.0 และมีเพียงส่วนน้อยที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.0 ส่วนอายุ 
60 ปีขึ้นไปไม่มี ในขณะที่ อายุของคนท้องถิ่นเกาะสีชังที่เดินทางเข้ามาภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
พบว่า ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ อายุระหว่าง 21-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 28.5 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.5 อายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.0 
อายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.5 และมีเพียงส่วนน้อยที่มีอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป ดังแผนภูมทิี่ 12 
 
 
 
 
 

แผนภูมิจ านวนร้อยละดา้นเพศของกลุ่มผู้รับบริการ 
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แผนภูมิที่ 12 จ านวนร้อยละข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มผู้รับการบริการด้านอายุ  
 
  ในประเด็น อายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั่วไป ที่มาท่องเที่ยวมากที่สุดอยู่           
ระหว่าง 21-30 ปี ส่วนคนท้องถิ่นเกาะสีชัง อยู่ระหว่าง 31-40 ปี แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย 
ทีเ่ดินทางเข้ามาภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เป็นวัยท างานที่มีศักยภาพในด้านการใช้จ่าย และอยู่ในช่วงวัย
ของการแสวงหาที่พักผ่อนหย่อนใจและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ขณะเดียวกัน อายุของทั้ง 2 กลุ่ม 
ดังกล่าว ที่มีอายุอยู่ในระหว่าง 21-30 ปี ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่ต้องการแสวงหาความรู้ในรูปแบบไม่ใช่อยู่
ในห้องเรียน แต่ต้องการศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงและต้องการสัมผัสบรรยากาศของอดีต เช่น         
ร่วมร าลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องราวที่ปรากฏในอาคารสถานที่  
  จากตารางที่ 34 แสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทย           
ที่เดินทางเข้ามาภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.0 
รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.0 ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
12.0 ระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 6.5 ระดับ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.0 และมีเพียงส่วนน้อย 
คือ ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.5 ส าหรับ ระดับการศึกษาของคนท้องถิ่นเกาะสีชังที่เดินทางเข้ามา
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมา
ตามล าดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 31.0 ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.0 ระดับ
อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 10.5 ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 1.0 และมีเพียงส่วนน้อย คือ ระดับ
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.5 ดังแผนภูมิที่ 13 
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การศึกษา คนท้องถ่ินเกาะสีชัง 
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มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี    

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 13 จ านวนร้อยละข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มผู้รับการบริการด้านการศึกษา  
 
  จากตารางที่ 34 แสดงให้เห็นว่า อาชีพของนักท่องเที่ยวชายไทยที่เดินทาง เข้ามา
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอาชีพมั่งคง โดยสามารถแยกเป็นกลุ่มอาชีพพนักงาน
บริษัท ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาตามล าดับ คือ นักเรียน นักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 20.5 อาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 13.0 นักวิชาการ นักวิจัย ครู 
อาจารย์ เท่ากันกับว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และมีเพียงส่วนน้อย คือ เกษียณ พ่อบ้าน แม่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 1.0 ส่วนอาชีพเกษตรกร รับจ้างทั่วไปไม่มี ส าหรับอาชีพของคนท้องถิ่นเกาะสีชังที่เดินทางเข้ามา
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษั ท ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ
เช่นเดียวกันกับอาชีพของนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ เกษตรกร รับจ้าง
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 25.5 อาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 20.5 นักเรียน 
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 7.5 เกษียณ พ่อบ้าน แม่บ้านเท่ากันกับว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และมีเพียง
ส่วนน้อย คือ อาชีพนักวิชาการ นักวิจัย ครู อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 3.5 ดังแผนภูมิที ่14 
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อาชีพ นักท่องเที่ยวชายไทยทั่วไป 
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อาชีพ คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

นักเรียน/นักศึกษา 

พนักงานบริษัท/ธุรกิจ
ส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เกษียณ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน 

นักวิชาการ/นักวิจัย/ครู/
อาจารย ์
ว่างงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
แผนภูมิที่ 14 จ านวนร้อยละข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มผู้รับการบริการด้านอาชีพ 
 
  จากตารางที่ 34 แสดงให้เห็นว่า รายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามา
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่มีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูง เพราะมีรายได้มากกว่า 25,001 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท เท่ากันกับ 20,001-
25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.5 รายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.0 รายได้ต่ ากว่า 
5,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 11.5 และมีเพียงส่วนน้อยที่มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.5 ในขณะที่ รายได้ของคนท้องถิ่นเกาะสีชัง ที่เดินทางเข้ามาภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วน
ใหญ่มีรายได้น้อย โดยมีรายได้อยู่ในระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาตามล าดับ 
ได้แก่ รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.0 รายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 17.0 รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.0 รายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.0 และมีเพียงส่วนน้อยที่มีรายได้มากกว่า 25,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.5 ดังแผนภูมิที่ 15 
 
 
 
 
 

แผนภูมิจ านวนร้อยละดา้นอาชีพของกลุ่มผู้รับบริการ 
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แผนภูมิที่ 15 จ านวนร้อยละข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มผู้รับการบริการด้านรายได้ 
 
  จากตารางที่ 34 แสดงให้เห็นว่า ภูมิล าเนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั่วไปที่เดินทาง 
เข้ามาภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาจากกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา
ตามล าดับ ได้แก่ จังหวัดอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 37.0 และมีเพียงส่วนน้อย คือ ภูมิล าเนาเขตจังหวัดชลบุรี 
คิดเป็นร้อยละ 22.5 ส าหรับภูมิล าเนาคนท้องถิ่นเกาะสีชังที่เดินทางเข้ามาภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน
ทุกคนเป็นคนท้องถิ่นเกาะสีชัง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ดังแผนภูมิที ่16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 16 จ านวนร้อยละข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มผู้รับการบริการด้านภูมิล าเนา 
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รายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยทัว่ไป 
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ภูมิล าเนา นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ัวไป 
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รายได้ของคนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 

5,001-10,000 บาท 

10,001-15,000 บาท 

15,001-20,000 บาท 

20,001-25,000 บาท 

มากกว่า 25,001 บาท 

แผนภูมิจ านวนร้อยละดา้นรายไดข้องกลุ่มผู้รับบริการ 
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ภูมิล าเนา คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

เกาะสีชัง 

เขตจังหวัดชลบุรี 

กรุงเทพฯ    

อยู่ในจังหวัดอื่นๆ  

แผนภูมิจ านวนร้อยละดา้นภูมิล าเนาของกลุ่มผู้รับบริการ 
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 2.2 แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบแผนการท่องเที่ยว จากการศึกษาแบบแผนการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ จ านวน 6 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก คือ การรับรู้ข้อมูลพระจุฑาธุช
ราชฐาน ประเด็นที่สอง คือ ลักษณะการเดินทาง ประเด็นที่สาม คือ จุดประสงค์ของการเดินทางเข้ามา
ภายในพระจุฑาธุชราชฐาน ประเด็นที่สี่ คือ สิ่งที่ประทับใจ ประเด็นที่ห้า คือ ความรู้สึกหลังจากการ
เที่ยวชมและประเด็นที่หก คือ ความต้องการในการกลับมาท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เป็นต้น 
ซึ่งมผีลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  
ตารางที่ 35 จ านวนและร้อยละการรับรู้ข้อมูลพระจุฑาธุชราชฐานของกลุ่มผู้รับบริการ 
 

 

การรับรู้พระจุฑาธุชราชฐาน 
นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่เคยรู้จัก  118 59.0 0 0 
เคยรู้จัก 82 41.0 200 100.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
 

ที่มา: (จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้วิจัย เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประมวลผล เมื่อ 22-31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 17 จ านวนร้อยละการรับรู้พระจุฑาธุชราชฐานของกลุ่มผู้รับบริการ 
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การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยทัว่ไป 
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การรับรู้ของคนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

ไม่เคยรู้จัก  

เคยรู้จัก 

แผนภูมิจ านวนร้อยละดา้นการรับรู้พระจุฑาธุชราชฐาน 
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 จากตารางที่ 35 และแผนภูมิที่ 17 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ส่วนใหญ่ ไม่เคยรู้จักพระจุฑาธุชราชฐาน ซึ่งมีความเหลื่อมล้ ากันไม่มาก แสดงว่ายังมีกลุ่มเปูาหมาย           
ที่หน่วยงานที่มีเกี่ยวข้องต้องเร่งประชาสัมพันธ์และแสดงให้เห็นอีกว่าพระจุฑาธุชราชฐานยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและยังไม่ติดตลาดท่องเที่ยวเท่าที่ควร ส าหรับกลุ่มตัวอย่างคนท้องถิ่นเกาะ         
สีชัง ถือว่าเป็นคนในพ้ืนที่ มีข้อสังเกตว่า คนในรู้จักพระจุฑาธุชราชฐาน ในระดับความเข้มข้น ดังนั้น            
ตัวเลขที่ปรากฏสามารถน าไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ท าให้ได้ผลการประเมินว่าคนในได้
รู้จักที่ตั้งสถานที่ แต่ยังขาดการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐฯ กับคนในท้องถิ่น  
 
ตารางที่ 36 จ านวนและร้อยละการรับรู้ข้อมูลพระจุฑาธุชราชฐาน จากช่องทางการสื่อสารของกลุ่ม 
 ผู้รับบริการ 
 

การรับรู้ข้อมูล 
พระจุฑาธุชราชฐานจากสื่อ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 
จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

เป็นคนท้องถิ่นเกาะสีชัง 0 0 200 100.0 
แผ่นพับ (Brochure)    9 4.5 0 0 
โทรทัศน์ 23 11.5 0 0 
นิตยสาร/วารสาร 23 11.5 0 0 
แผ่นปูายโฆษณากลางแจ้ง 3 1.5 0 0 
วิทยุ   4 2.0 0 0 
หนังสือพิมพ์ 5 2.5 0 0 
เพ่ือน/คนรู้จัก/ค าบอกเล่า 44 22.0 0 0 
เว็บไซต์อ่ืนๆ  (Website) 37 18.5 0 0 
สังคมออนไลน์ (Social Media) 39 19.5 0 0 
อ่ืนๆ คือ เคยมาที่พระจุฑาธุชราชฐาน 5 2.5 0 0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
 

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: (จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้วิจัย เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2556-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประมวลผล เมื่อ 22-31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
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แผนภูมิที่ 18 จ านวนร้อยละการรับรู้พระจุฑาธุชราชฐานจากช่องทางการสื่อสารของนักท่องเที่ยว 
  ชาวไทยทั่วไป 
 
  จากตารางที่ 36 และแผนภูมิที่ 17 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ข้อมูลพระจุฑาธุช
ราชฐานจากการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยทั่วไป ส่วนใหญ่ รู้จักพระจุฑาธุชราชฐาน
จากค าบอกเล่าของเพื่อนหรือคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 22.0 รองลงมา สังคมออนไลน์ (Social Media) 
คิดเป็นร้อยละ 19.5 เว็บไซต์ (Website) คิดเป็นร้อยละ 18.5 นิตยสาร วารสาร คิดเป็นร้อยละ 11.5 
เท่ากันกับ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 11.5 แผ่นพับ คิดเป็นร้อยละ 4.5 หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 2.5 
เท่ากันกับเคยเข้ามาเที่ยวชมในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 2.5 วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 
2.0 และแผ่นปูายโฆษณากลางแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 1.5 
  เป็นที่น่าสังเกตว่า ในประเด็นการรับรู้ข้อมูลพระจุฑาธุชราชฐานจากการสื่อสาร
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลจากผู้ที่มาท่องเที่ยว แล้วบอก
ต่อไปยังบุคคลอ่ืน และเกิดการรับรู้ผ่านทางสังคมออนไลน์ รวมทั้งเว็บไซต์ แต่การรับรู้ผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนอย่างเช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ฯลฯ กลับมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการส ารวจและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ ทุกกลุ่ม ที่ว่า การจัดการพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมานั้น ยังขาด
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระความรู้ให้สาธารณชนรับรู้ในวงกวา้ง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าเอาประเด็นดังกล่าว
ไปพิจารณาในข้อเสนอแนะต่อไป 
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การรับรู้จากช่องทางการสื่อสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยทัว่ไป 

แผนภูมิจ านวนร้อยละการรับรู้พระจุฑาธุชราชฐานจากช่องทางการสื่อสาร แผ่นพับ  

โทรทัศน์ 

นิตยสาร/วารสาร 

แผ่นปูายโฆษณากลางแจ้ง 

วิทยุ  

หนังสือพิมพ ์

เพื่อน/คนรู้จัก/ค าบอกเล่า 

เว็บไซต์ 

สังคมออนไลน์  

เคยเข้ามาเที่ยวชม 
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ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวชาวไทยทั่วไป 
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ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว 
คนท้องถ่ินเกาะสีชัง 

เดินทางมาคนเดียว   

เดินทางมากับคณะของสถานศึกษา 

เดินทางมาเองกับเพื่อน 

เดินทางมากับญาติ/คนในครอบครัว 

เดินทางกับบริษัทน าเที่ยว 

อื่นๆ 

ตารางที่ 37 จ านวนและร้อยละของกลุ่มผู้รับการจ าแนกตามลักษณะการเดินทาง 
 

 

ลักษณะการเดินทาง 
นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
เดินทางมาคนเดียว   4 2.0 58 29.0 
เดินทางมากับคณะของสถานศึกษา 0 0 6 3.0 
เดินทางมาเองกับเพ่ือน 133 66.5 55 27.5 
เดินทางมากับญาติ/คนในครอบครัว 62 31.0 71 35.5 
เดินทางกับบริษัทน าเที่ยว 1 0.5 0 0 
อ่ืนๆ ระบุ........................................ 0 0 10 5.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
 

ที่มา: (จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้วิจัย เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประมวลผล เมื่อ 22-31 มีนาคม พ.ศ. 2557)  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 19 จ านวนร้อยละลักษณะการเดินทางของกลุ่มผู้รับบริการ 
 
 จากตารางที่ 37 และแผนภูมิที่ 19 แสดงให้เห็นว่า ลักษณะการเดินทางของ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่เดินทางมาเองกับเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมา
เดินทางมา  กับญาติ/คนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 31.0 เดินทางมาคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 2.0 

แผนภูมิจ านวนร้อยละลักษณะการเดินทางท่องเทีย่ว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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และเดินทางกับบริษัทน าเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 0.5 ในขณะที่ ลักษณะการเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง
คนท้องถิ่นเกาะสีชัง ส่วนใหญ่เดินทางมากับญาติ/คนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา 
เดินทางมาคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 29.0 เดินทางมาเองกับเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 27.5 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อย
ละ 5.0 เดินทางมากับคณะของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3.0  
 
ตารางที่ 38 จ านวนและร้อยละของกลุ่มผู้รับการจ าแนกตามจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว 
 

จุดประสงค์ในการเดินทางมายัง 
พระจุฑาธุชราชฐาน 

นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 
จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

เพ่ือมาเยี่ยมชม/พักผ่อน   174 87.0 137 68.5 
เพ่ือมาสักการะศาลรัชกาลที่ 5 60 30.0 108 54.0 
เพ่ือหาความรู้     32 16.0 29 14.5 
เพ่ือมาทัศนศึกษา/ดูงาน 9 4.5 33 16.5 
เพ่ือความเพลิดเพลิน/เล่นน้ า 40 20.0 104 52.0 
เพ่ือติดต่อธุรกิจ 6 3.0 10 5.0 
อ่ืนๆ  คือ ถ่ายภาพแต่งงาน Wedding  6 3.0 22 11.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: (จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้วิจัย เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2556-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประมวลผล เมื่อ 22-31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 20 จ านวนร้อยละจุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มผู้รับบริการ  
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จุดประสงค์การเดินทางท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชายไทยทั่วไป 
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จุดประสงค์การเดินทางท่องเที่ยว 
คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

เพื่อมาเยี่ยมชม/พักผ่อน   
เพื่อมาสักการะศาลรัชกาลที่ 5 
เพื่อมาหาความรู้     
เพื่อมาทัศนศึกษา/ดูงาน 
เพื่อความเพลิดเพลิน/เล่นน้ า 
เพื่อมาติดต่อธุรกิจ 
อื่นๆ 

แผนภูมิจ านวนร้อยละจุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที่ 38 และแผนภูมิที่ 20 แสดงให้เห็นว่า จุดประสงค์ของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมายังพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่เพ่ือมาเยี่ยมชมและพักผ่อน  
คิดเป็นร้อยละ 87.0 รองลงมา เพ่ือมาสักการะศาลรัชกาลที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 30.0 เพ่ือความเพลิดเพลิน 
เล่นน้ า คิดเป็นร้อยละ 20.0 เพื่อหาความรู้ คิดเป็นร้อยละ 16.0 เพ่ือมาทัศนศึกษา/ดูงาน คิดเป็นร้อย
ละ 4.5 เพ่ือติดต่อธุรกิจ ถ่ายภาพแต่งงาน Wedding คิดเป็นร้อยละ 3.0 ในขณะที่ จุดประสงค์ของกลุ่ม
ตัวอย่างคนท้องถิ่นในการเดินทางมายังพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่เพ่ือมาเยี่ยมชมพักผ่อน คิดเป็น 
ร้อยละ 68.5 รองลงมา เพ่ือมาสักการะศาลรัชกาลที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 54.0 เพ่ือความเพลิดเพลิน 
เล่นน้ า   คิดเป็นร้อยละ 52.0 เพ่ือมาทัศนศึกษา ดูงาน คิดเป็นร้อยละ 16.5 เพ่ือหาความรู้ คิดเป็น
ร้อยละ 14.5 อ่ืนๆ คือ มาท างานมารับ-ส่งนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ และเพ่ือติดต่อธุรกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 5.0  
 

ตารางที่ 39 จ านวนและร้อยละของกลุ่มผู้รับบริการจ าแนกตามความประทับใจและความชอบ 
 

สิ่งท่ีนักท่องเที่ยวประทับใจ/ชอบ 
ในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 

นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
สะพานอัษฎางค์ 158 79.0 173 86.5 
การน าชมของยุวมัคคุเทศก์ 29 14.5 73 36.5 
ตึกวัฒนา 30 15.0 77 38.5 
พลับพลารัชกาลที่ 5 77 38.5 125 62.5 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่   26 13.0 67 33.5 
ตึกผ่องศรี 25 12.5 79 39.5 
จุดชมวิวเนินเขาน้อย 71 35.5 76 38.0 
เรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนเขียว 89 44.5 116 58.0 
ตึกอภิรมย์ 24 12.0 78 39.0 
วัดอัษฎางคนิมิต 44 22.0 90 45.0 
ฐานพระท่ีนั่งมันธาตุรัตนโรจน์ 39 19.5 80 40.0 
วิว ทิวทัศน์ 98 49.0 132 66.0 
ภูมิทัศน์ เช่น สวน ต้นลั่นทม และพันธุ์
ไม้นานาพรรณ 

116 58.0 109 54.5 

ประทับใจและชอบ อ่ืนๆ คือ หาดทราย 5 2.5 20 10.0 
ไม่ประทับใจ/ไม่ชอบ  4 2.0 7 3.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
 

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: (จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้วิจัย เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประมวลผล เมื่อ 22-31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
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แผนภูมิที่ 21 จ านวนร้อยละสิ่งที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยชอบและประทับใจในเขตพระจุฑาธุช 
 ราชฐาน 
 
 จากตารางที่ 39 และแผนภูมิที่ 21 แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวประทับใจ
และชอบในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน พบว่า ส่วนใหญ่ประทับใจและชอบ สะพานอัษฎางค์ คิดเป็นร้อย
ละ 79.0 รองลงมาภูมิทัศน์ สวน ต้นลั่นทม และพันธุ์ไม้นานาพรรณ คิดเป็นร้อยละ 58.0 วิว ทิวทัศน์         
คิดเป็นร้อยละ 49.0 เรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนเขียว คิดเป็นร้อยละ 44.5 พลับพลารัชกาลที่ 5 คิดเป็น
ร้อยละ 38.5 จุดชมวิวเนินเขาน้อย คิดเป็นร้อยละ 35.5 วัดอัษฎางคนิมิตร คิดเป็นร้อยละ 22.0 ฐานพระที่นั่ง
มันธาตุรัตนโรจน์ คิดเป็นร้อยละ 19.5 ตึกวัฒนา คิดเป็นร้อยละ 15.0 การน าชมของ ยุวมัคคุเทศก์ คิดเป็น
ร้อยละ 14.5 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตึกผ่องศรี คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตึกอภิรมย์ 
คิดเป็นร้อยละ 12.0 ประทับใจและชอบ อ่ืนๆ คือ หาดทราย คิดเป็นร้อยละ 2.5 ในขณะที่ สิ่งที่กลุ่ม
นักท่องเที่ยวทัว่ไป/ชาวไทย ไม่ประทับใจ/ไม่ชอบ เพราะบ่อน้ า สระ บันได เสื่อมโทรมไม่ได้รับการซ่อมแซม 
และน้ าในบ่อไม่สะอาด คิดเป็นร้อยละ 0.5  
 จากข้อมูลดังกล่าว น าไปสู่การตั้งข้อสังเกตได้ว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานนั้น ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับสิ่งที่มองเห็น         
ได้ด้วยสายตา เช่น สะพานอัษฎางค์ ภูมิทัศน์  วิว ทิวทัศน์ สถาปัตยกรรมอาคารโบราณสถาน แต่ ใน
ขณะเดียวกันกลับมองไม่เห็นถึงความส าคัญของโบราณสถานที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
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สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยชอบและประทับใจ 

แผนภูมิจ านวนร้อยละ สิ่งท่ีนักท่องเท่ียว/ชาวไทยชอบและประทับใจ 
สะพานอัษฎางค์ 
การน าชมของยุวมัคคุเทศก์ 
ตึกวัฒนา 
พลับพลารัชกาลที่ 5 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่   
ตึกผ่องศรี 
จุดชมวิวเนินเขาน้อย 
เรือนไม้ริมทะเล  
ตึกอภิรมย์ 
วัดอัษฎางคนิมิตร 
ฐานพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ 
วิว ทิวทัศน์ 
ภูมิทัศน์ สวน ต้นลั่นทม พันธุ์ไม้นานาพรรณ 
หาดทราย 
ไม่ประทับใจ/ไม่ชอบ     ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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แผนภูมิที่ 22 จ านวนร้อยละสิ่งที่กลุ่มคนท้องถิ่นเกาะสีชังชอบและประทับใจในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
 

จากตารางที่ 39 และแผนภูมิที่ 22 แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 
ประทับใจและชอบในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน มากท่ีสุด คือ สะพานอัษฎางค์ คิดเป็นร้อยละ 86.5 
รองลงมา ตามล าดับ ได้แก่ วิว ทิวทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 66.0 พลับพลารัชกาลที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 62.5 
เรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนเขียว คิดเป็นร้อยละ 58.0 ภูมิทัศน์ เช่น สวน ต้นลั่นทม และพันธุ์ไม้นานา
พรรณ คิดเป็นร้อยละ 54.5 วัดอัษฎางคนิมิตร คิดเป็นร้อยละ 45.0 ตึกผ่องศรี คิดเป็นร้อยละ 39.5 
ฐานพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ คิดเป็นร้อยละ 40.0 ตึกอภิรมย์ คิดเป็นร้อยละ 39.0 ตึกวัฒนา คิดเป็น
ร้อยละ 38.5 จุดชมวิวเนินเขาน้อย คิดเป็นร้อยละ 38.0 การน าชมของยุวมัคคุเทศก์ คิดเป็นร้อยละ 
36.5 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 33.5 ประทับใจและชอบ อ่ืนๆ คือ หาดทราย คิดเป็นร้อยละ 10.0  

 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า สิ่งที่คนท้องถิ่นเกาะสีชัง ไม่ประทับใจ คือ บุคลากรของ
พระจุฑาธุชราชฐาน เพราะไม่เอาใจใส่และไม่ให้ความสนใจกับผู้รับบริการ รวมทั้งไม่มีความเป็นกันเอง
กับคนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนไม่ชอบการดื่มเหล้าเบียร์และสูบบุหรี่ภายในเขตโบราณสถาน รวมทั้ง 
มีขยะสกปรก  
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สิ่งท่ีคนท้องถิ่นเกาะสีชังชอบและประทับใจ 

แผนภูมิจ านวนร้อยละ สิ่งท่ีกลุ่มคนท้องถิ่นเกาะสีชังชอบและประทับใจ 

สะพานอัษฎางค์ 

การน าชมของยุวมัคคุเทศก์ 

ตึกวัฒนา 

พลับพลารัชกาลที่ 5 

การให้บริการของเจ้าหน้าที่   

ตึกผ่องศรี 

จุดชมวิวเนินเขาน้อย 

เรือนไม้ริมทะเล  

ตึกอภิรมย์ 

วัดอัษฎางคนิมิตร 

ฐานพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ 

วิว ทิวทัศน์ 

ภูมิทัศน์ สวน ต้นลั่นทม พันธุ์ไม้นานาพรรณ 

หาดทราย 

ไม่ประทับใจ/ไม่ชอบ  
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ตารางที่ 40 จ านวนและร้อยละของกลุ่มผู้รับการจ าแนกตามความรู้สึก 
 

 

ความรู้สึกหลังจากการเที่ยวชม 
นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
ได้รับความรู้เพ่ิมเติม 75 37.5 87 43.5 
ภาคภูมิใจ 72 36.0 107 53.5 
สนุกสนาน/เพลิดเพลิน 122 61.0 87 43.5 
เฉยๆ 4 2.0 28 14.0 
เบื่อ ไม่น่าสนใจ 2 1.0 1 0.5 
อ่ืนๆ คือ 1. รู้สึกประทับใจ 
           2. รู้สึกผ่อนคลาย 
           3. ชมวิวสวยๆ แล้ว สบายใจ 

12 6.0 38 19.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: (จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้วิจัย เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประมวลผล เมื่อ 22-31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมทิี่ 23 จ านวนร้อยละความรู้สึกของกลุ่มผู้รับบริการหลังจากท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
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ความรู้สึก 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ัวไป 
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ความรู้สึก 
คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

ได้รับความรู้เพิ่มเติม 

ภาคภูมิใจ 

สนุกสนาน/เพลิดเพลิน 

เฉยๆ 

เบื่อ ไม่น่าสนใจ 

อื่นๆ 

แผนภูมิจ านวนร้อยละความรู้สึกหลังจากท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
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  จากตารางที่ 40 และแผนภูมิที่ 23 แสดงให้เห็นว่า ความรู้สึกของนักท่องเที่ยว 
หลังจากท่องเที่ยวในพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่รู้สึกสนุกสนาน/เพลิดเพลิน คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมา
ตามล าดับ ได้แก่ ได้รับความรู้เพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 37.5 ภาคภูมิใจ คิดเป็นร้อยละ 36.0 รู้สึกอ่ืนๆ 
คือ รู้สึกประทับใจ รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกดี ชมวิวสวยๆ สบายใจ สงบ สบายใจ เหนื่อย คิดเป็นร้อยละ 6.0 เฉยๆ 
คิดเป็นร้อยละ 2.0 เบื่อ ไม่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 1.0 จากจ านวนร้อยละดังกล่าว แสดงว่า กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทย ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของพระจุฑาธุชราชฐานในระดับปานกลาง 
ส าหรับความรู้สึกของคนท้องถิ่นเกาะสีชัง หลังจากท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่ 
ภาคภูมิใจ คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมา สนุกสนาน/เพลิดเพลิน และได้รับความรู้เพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 
43.5 รู้สึก อื่นๆ คือ ตระหนักถึงความส าคัญของสถานที่ และเห็นว่า  มีบรรยากาศดี เป็นธรรมชาติท าให้
สดชื่น และมีความสุข คิดเป็นร้อยละ 19.0 ในขณะที่ รู้สึกเบื่อไม่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 0.5 จากจ านวนร้อย
ละดังกล่าว แสดงว่าคนท้องถิ่นเกาะสีชัง ส่วนใหญ่ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญในระดับเข็มข้น  
 
ตารางที่ 41 จ านวนและร้อยละของกลุ่มผู้รับบริการจ าแนกตามความต้องการที่อยากกลับมาท่องเที่ยว       
  ในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
 

อยากกลับมาท่องเที่ยวในเขต 
พระจุฑาธุชราชฐานอีก หรือไม่ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 
จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

อยากกลับมาเที่ยวอีก   174 87.0 169 84.5 
ไม่อยากกลับมาเที่ยวอีก       26 13.0 31 15.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
 

ที่มา: (จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้วิจัย เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประมวลผล เมื่อ 22-31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
 
 จากตารางที่ 41 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวไทย ส่วนใหญ่ต้องการกลับมา
ท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอีก คิดเป็นร้อยละ 87.0 และไม่อยากกลับมาเที่ยวอีก คิดเป็นร้อยละ 
13.0 ส าหรับ เช่นเดียวกันกัน กลุ่มคนท้องถิ่นเกาะสีชัง ส่วนใหญ่ต้องการกลับมาเที่ยวภายในเขต  
พระจุฑาธุชราชฐานอีกของอีก คิดเป็นร้อยละ 84.5 และไม่อยากกลับมาเที่ยวอีก คิดเป็นร้อยละ 15.5
ดังแผนภูมิที่ 24 
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แผนภูมิที่ 24 จ านวนร้อยละความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการที่อยากกลับมาท่องเที่ยวภายในเขต             
 พระจุฑาธุชราชฐาน 
   
 ในประเด็นความต้องการในการย้อนกลับมาท่องเที่ยวอีกนั้น แสดงให้เห็นว่า 
พระจุฑาธุชราชฐานมีแรงดึงดูดให้กลุ่มผู้รับบริการทั้งคนนอกและคนใน จะเห็นว่า ตัวเลขที่ปรากฏ อยู่ใน
ระดับเข็มข้น ขณะเดียวกัน เมื่อย้อนกลับไปมองถึงเหตุผลของความต้องการในการกลับมาท่องเที่ยวชม
ภายในเขตพระจุฑาราชฐานอีกนั้น พบว่า กลุ่มผู้รับบริการนอกและคนใน ต้องการกลับมาเพ่ือเยี่ยมชม 
พักผ่อน และมาสักการะศาลรัชกาลที่ 5 ประกอบกับ พระจุฑาธุชราชฐานตั้งอยู่ริมชายทะเลที่มีภูมิทัศน์  
วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมทั้งมีสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ อย่างเช่น สะพานอัษฏางค์และ
อาคารโบราณสถาน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งดึงดูดให้กลุ่มตัวอย่างผู้บริการต้องการย้อนกลับมา
ท่องเที่ยวอีกครั้ง  
 2.3 แบบสอบถาม ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ การจัดการด้านภูมิทัศน์ 
การจัดการด้านบริการพ้ืนฐาน การจัดการด้านความปลอดภัย และการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยมี
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีจ านวน 5 ระดับความคิดเห็น 
ได้แก่ (5) = มากที่สุด (4) = มาก (3) = ปานกลาง (2) = น้อย (1) = น้อยที่สุด ซึ่งมีผลการแปล
ความหมายในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  2.3.1 ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ จ านวน 
10 รายการ ดังตารางที่ 42 
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ความต้อการในกลับมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ัวไป 
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ความต้องการในการกลับมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง 
คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

อยากกลับมาเที่ยวอีก        

ไม่อยากกลับมาเที่ยวอีก       

แผนภูมิจ านวนร้อยละความต้องการในการกลับมาท่องเที่ยวอีก 
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ตารางที่ 42 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ 
 

 
1. ด้านแหล่งเรียนรู้ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

x̄  S.D. ความ 
หมาย 

x̄  S.D. ความ 
หมาย 

     1.1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 2.42 0.55 น้อย 2.45 0.98 น้อย 

     1.2 นิทรรศการภายในตึกต่างๆ  
มีข้อมูลให้ศึกษาเพียงพอ 

3.62 0.69 มาก 3.95 0.90 มาก 

     1.3 นิทรรศการภายในตึกต่างๆ  
มีความน่าสนใจ และเข้าใจง่าย 

3.34 0.86 ปานกลาง 2.47 0.94 น้อย 

     1.4 เจ้าหน้าที่ ให้ค าแนะน า สามารถ
ตอบข้อซักถาม และมีมารยาท 

3.40 0.97 ปานกลาง 3.47 1.07 ปานกลาง 

     1.5 มียุวมัคคุเทศก์น าชมมาให้บริการ
เพียงพอ และมีศักยภาพ 

3.21 0.87 ปานกลาง 3.73 1.02 มาก 

      1.6 แผ่นพับ มีความชัดเจน และเป็น
ประโยชน์ในการเข้าเยี่ยมชม 

3.39 1.02 ปานกลาง 3.83 0.88 มาก 

      1.7 ปูายข้อมูลหน้าตึกต่างๆ มองเห็น
ได้ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

3.61 0.96 มาก 4.07 0.78 มาก 

      1.8 แบบจ าลอง (Model) ภายในตึก
อภิรมย์ สามารถช่วยอธิบายข้อมูล 

3.66 0.94 มาก 3.16 1.00 ปานกลาง 

      1.9 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร
กิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ  

2.74 0.88 ปานกลาง 3.30 1.00 ปานกลาง 

      1.10 เว็บไซต์พระจุฑาธุชฯ  
http://phrachudadhuj.com มีข้อมูล
ความรู้ เพียงพอ 

3.57 0.92 มาก 3.86 0.99 มาก 

รวม 3.29 0.86 ปานกลาง 3.42 0.85 ปานกลาง 
 

หมายเหตุ:  ตึกต่างๆ ในข้อ 1.5 และ ข้อ 1.7 หมายถึง ตึกวัฒนา ตึกผ่องศรี ตึกอภิรมย์ และเรือนเขียว 
ที่มา: (จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้วิจัย เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประมวลผล เมื่อ 22-31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
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 จากตารางที่ 42 สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย   
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.86 สอดคล้องกับคนท้องถิ่น

เกาะสีชัง ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.85 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ปัญหา จ านวน 3 
ประเด็น ได้แก ่ 
 ประเด็นแรก คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย            

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 

0.55 สอดคล้องกับคนท้องถิ่นเกาะสีชัง ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.45 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.98  
 ประเด็นที่สอง คือ การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ 

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.34 ส่วน

เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.86 ในขณะที่ คนท้องถิ่นเกาะสีชัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.94  

 ประเด็นที่สาม คือ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมผ่าน
ช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 

(X ) เท่ากับ 2.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.88 สอดคล้องกับคนท้องถิ่นเกาะสีชังที่ม ี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 1.00  

  2.3.2 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการที่มีต่อภูมิทัศน์ จ านวน 5 รายการ ดังตาราง
ที่ 43 
 
ตารางที่ 43 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการที่มีต่อภูมิทัศน์ 
  

 
2. ด้านภูมิทัศน์ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

x̄  S.D. ความ 
หมาย 

x̄  S.D. ความ 
หมาย 

      2.1 องค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม 
ได้แก่ ทาง บันได น้ าตก น้ าพุ สระ บ่อน้ า 
สวน ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง ซ่อมแซม 

3.40 1.07 ปานกลาง 2.34 0.83 น้อย 

   ส
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ตารางที่ 43 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการที่มีต่อภูมิทัศน์ (ต่อ) 
 

 
2. ด้านภูมิทัศน์ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

x̄  S.D. ความ 
หมาย 

x̄  S.D. ความ 
หมาย 

      2.2 สวน ต้นไม้ ดอกไม้ มีความ
สวยงามทางธรรมชาติ และสุนทรียภาพ 

4.00 0.85 มาก 3.05 1.33 ปานกลาง 

      2.3 สิ่งก่อสร้างข้ึนใหม่กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม เช่น ห้องน้ า 

3.69 0.92 มาก 3.42 1.13 ปานกลาง 

      2.4 ความร่มรื่นของบริเวณโดยรวม  4.18 0.78 มาก 4.09 0.83 มาก 

      2.5 ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบของบริเวณสถานที่ 

4.05 0.83 มาก 3.98 0.90 มาก 

รวม 3.86 0.89 มาก 3.37 1.00 ปานกลาง 
 

ที่มา: (จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้วิจัย เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประมวลผล เมื่อ 22-31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
 
  จากตารางที่ 43 สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย          
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการด้านภูมิทัศน์ในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน โดยรวมอยู่ในระดับ 

มาก มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.89 ในขณะที่ คนท้องถิ่น

เกาะสีชัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 1.00 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ปัญหาการจัดการ
ด้านภูมิทัศน์ จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ 
  ประเด็น การอนุรักษ์ ปรับปรุง ซ่อมแซมองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม 
ได้แก่ ทาง บันได น้ าตก พุ สระ บ่อน้ า ธาร ถ้ า สวน ผา กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 1.07 ในขณะ

ที่ คนท้องถิ่นเกาะสีชัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.34 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.83 ซึ่งแสดงว่า องค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน
ยังไม่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง ซ่อมแซมเท่าท่ีควร  
 

   ส
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 2.3.3 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการที่มีต่อการบริการพ้ืนฐาน จ านวน 13 รายการ 
ดังตารางที่ 44   
 
ตารางที่ 44 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการที่มีต่อการบริการพ้ืนฐาน 
 

 
3.  ด้านการบริการพื้นฐาน 

นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 
x̄  S.D. ความ 

หมาย 
x̄  S.D. ความ 

หมาย 
      3.1 ลานจอดรถ มีพ้ืนที่จอดรถ
เพียงพอ และเหมาะสม 

3.44 1.11 ปานกลาง 3.15 1.17 ปานกลาง 

      3.2 ทางเดินเท้า สะดวก สะอาด 4.14 0.81 มาก 3.78 0.96 มาก 

      3.3 ปูายบอกทิศทาง ชัดเจน และ 3.98 0.83 มาก 3.92 0.85 มาก 

เข้าใจง่าย 4.24 0.76 มาก 3.93 0.96 มาก 

      3.4 มีม้านั่ง เก้าอ้ี เพียงพอ และ
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 

3.31 0.84 ปานกลาง 3.04 1.21 ปานกลาง 

      3.5 มีศาลาที่พัก สามารถหลบฝน 
หลบแดด เพียงพอ 

3.45 1.01 ปานกลาง 3.04 1.20 ปานกลาง 

      3.6 ห้องสุขา สะอาด สะดวก และ 
มีให้บริการเพียงพอ    

3.34 0.88 ปานกลาง 2.36 0.87 น้อย 

      3.7 มีน้ าใช้ เพียงพอ 3.56 0.86 มาก 3.33 1.06 ปานกลาง 

      3.8 ไฟฟูา/ส่องสว่าง เพียงพอ 3.78 0.75 มาก 3.64 1.04 มาก 

      3.9 เรือนเขียว ขายเครื่องดื่ม อาหาร
ว่าง เพียงพอและเหมาะสม 

3.06 1.12 ปานกลาง 3.69 1.10 มาก 

      3.10 มีถังขยะ เพียงพอต่อการ
รองรับขยะ 

4.10 0.76 มาก 4.06 0.88 มาก 

      3.11 ริมหาดทราย ได้รับการดูแล 
รักษาความสะอาด   

3.47 0.72 ปานกลาง 3.28 1.24 ปานกลาง 

      3.12 ภายในตึกต่างๆ ได้รับการดูแล 
รักษาความสะอาด 

3.66 0.86 มาก 3.42 1.04 ปานกลาง 

 

 
 

   ส
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ตารางที่ 44 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการที่มีต่อการบริการพ้ืนฐาน (ต่อ) 
 

 
3.  การจัดการด้านบริการพื้นฐาน 

นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 
x̄  S.D. ความ 

หมาย 
x̄  S.D. ความ 

หมาย 
      3.13 ความพึงพอใจโดยรวมต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

3.44 1.11 ปานกลาง 3.15 1.17 ปานกลาง 

รวม 4.14 0.81 มาก 3.78 0.96 มาก 
 

หมายเหตุ: ค าว่า ตึกต่างๆ ในข้อ 3.12 หมายถึง ตึกวัฒนา ตึกผ่องศรี ตึกอภิรมย์ และเรือนเขียว 
ที่มา: (จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้วิจัย เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประมวลผล เมื่อ 22-31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
 
 จากตารางที่ 44 สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการด้านบริการพ้ืนฐานในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.81 สอดคล้องกับคน

ท้องถิ่นที่มีความ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.96 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ปัญหาการจัดการ
ด้านบริการพื้นฐาน จ านวน 5 ประเด็น ได้แก่ 
 ประเด็นแรก คือ ลานจอด กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 1.11 สอดคล้อง

กับคนท้องถิ่นเกาะสีชัง ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.15 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.17 
 ประเด็นที่สอง คือ ม้านั่ง เก้าอี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.84 สอดคล้องกับ

คนท้องถิ่นเกาะสีชัง ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.04 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.21 แสดงว่า ม้านั่งและเก้าอ้ี ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวและ
ไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 
 ประเด็นที่สาม ศาลาที่พัก หลบฝน หลบแดด กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย  

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 1.01

   ส
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สอดคล้องกับคนท้องถิ่นเกาะสีชัง ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.04  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 1.20 
 ประเด็นที่สี่ คือ ห้องสุขา กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.88 ในขณะที่ คน

ท้องถิ่นเกาะสีชัง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

เท่ากับ 0.87 
 ประเด็นที่ห้า คือ การดูแล รักษาความสะอาดริมหาดทราย กลุ่มนักท่องเที่ยว

ชาวไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.47ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

เท่ากับ 0.72 สอดคล้องกับคนท้องถิ่นเกาะสีชัง ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) 

เท่ากับ 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 1.24 
 2.3.4 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการที่มีต่อด้านความปลอดภัย จ านวน 4 
รายการ ดังตางที่ 45 

 
ตารางที่ 45 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการที่มีต่อด้านความปลอดภัย 

 
 

4. ด้านความปลอดภัย 
นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 

x̄  S.D. ความ 
หมาย 

x̄  S.D. ความ 
หมาย 

      4.1 ระบบรักษาความปลอดภัย  
(เวรยาม) เพียงพอ และเหมาะสม 

3.69 0.76 มาก 3.71 1.01 มาก 

       4.2 ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในขณะเที่ยวชม 

3.86 0.77 มาก 3.88 0.89 มาก 

       4.3 กฎระเบียบการเข้าชมพระจุฑา
ธุชราชฐาน เหมาะสม 

3.71 0.99 มาก 3.74 0.99 มาก 

       4.4 การรักษาสภาพแวดล้อม (เสียง 
ควัน น้ าเสีย และขยะ) 

3.86 0.89 มาก 3.70 0.98 มาก 

รวม 3.78 0.85 มาก 3.75 0.96 มาก 
 

ที่มา: (จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้วิจัย เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประมวลผล เมื่อ 22-31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

   ส
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  จากตารางที่ 45 สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย      
มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อด้านความปลอดภัยในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน โดยรวมอยู่ ในระดับมาก         
มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.85 สอดคล้องกับคนท้องถิ่นเกาะ

สีชัง ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.96 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ไม่มีประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ปัญหาแต่อย่างใด 
  อย่างไรก็ตาม ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้รู้  ทุกกลุ่ม กลับแสดง
ความคิดเห็น ในท านองที่ว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ในต าแหน่งเดียวกัน มีจ านวนน้อย ท าให้ไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว และมีประเด็นวิพากษ์  
วิจารณ์ในท านองที่ว่า เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ใช่กริยา วาจา ไม่สุภาพ มักดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน แต่งกายไม่เหมาะสม ไม่ใส่ใจบริการนักท่องเที่ยว 
 2.3.5 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการที่มีต่อการมีส่วนร่วม จ านวน 6 รายการ         
ดังตารางที่  46 
 
ตารางที่ 46 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการที่มีต่อการมีส่วนร่วม 
 

 

ที่มา: (จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้วิจัย เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประมวลผล เมื่อ 22-31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

 
5. การมีส่วนร่วม 

นักท่องเที่ยวชาวไทย คนท้องถิ่นเกาะสีชัง 
x̄  S.D. ความ 

หมาย 
x̄  S.D. ความ 

หมาย 
       5.1 คนในท้องถิ่น มีส่วนร่วม รับรู้ 
รับทราบ แผนงาน 

- - - 2.77 1.33 ปานกลาง 

       5.2 คนในท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ตัดสินใจ ในการจัดการ 

- - - 2.40 1.26 น้อย 

       5.3 การแสดงความคิดเห็น หรือ 
มีตู้รับความคิดเห็นและแบบประเมิน
การบริการ 

1.70 0.97 น้อย 2.26 1.25 น้อย 

       5.4 คนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้บริการ และต้อนรับ 

3.67 0.84 มาก 3.17 1.23 ปานกลาง 

       5.5 มีกิจกรรมในพระจุฑาธุชราชฐาน 
โดยคนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม 

2.40 0.94 น้อย 3.15 1.07 ปานกลาง 

       5.6 คนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

4.15 0.81 มาก 3.72 1.16 มาก 

รวม 2.98 0.89 ปานกลาง 2.91 1.21 น้อย 
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  จากตารางที่ 46 สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย
มีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 

(X ) เท่ากับ 2.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.89 ในขณะที่ คนท้องถิ่นเกาะสีชัง มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.91ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.21 และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า มีประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ปัญหาการจัดการแบบมีส่วนร่วม จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่  
  ประเด็นแรก คือ การมีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบแผนงานของคนในท้องถิ่น 

กลุ่มคนท้องถิ่นเกาะสีชัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.40 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.33 
  ประเด็นที่สอง คือ การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการจัดการของคนในท้องถิ่น 

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.77 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.26 
  ประเด็นที่สาม คือ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น กลุ่มนักท่องเที่ยว

ชาวไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 1.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.97 สอดคล้องกับคนท้องถิ่นเกาะสีชัง ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.26 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.25 
  ประเด็นที่สี่ คือ กิจกรรมในพระจุฑาธุชราชฐาน กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย  

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.94 

ในขณะที่ คนท้องถิ่นเกาะสีชัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 3.15 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.07 
  จากประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ปัญหาดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจัย          
เชิงคุณภาพ ตามที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ ตัวแทนภาคประชาชนท้องถิ่นเกาะสีชัง จ านวน 14 คน 
ซึ่งส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นในท านองเดียวกันว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากร          
ไม่เปิดโอกาสให้ภาคภาคีท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ วาระแผนงาน และไม่ได้มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น รวมทั้งไม่ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุช          
ราชฐาน ในขณะที่กิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานจัดขึ้นนั้น เป็นเพียงกิจกรรมในวันส าคัญ           
ในรูปแบบที่เป็นทางการเท่านั้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่อย่างใด  
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 2.4 แบบสอบถามส่วนที่ 4 ความต้องการและข้อเสนอแนะ ในส่วนนี้ มีลักษณะ
ค าถามเป็นแบบปลายเปิด โดยเพ่ือให้กลุ่มผู้รับบริการสามารถกรอกความต้องการและข้อเสนอแนะ 
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ดังตารางที่ 47 
 
ตารางที่ 47 ความต้องการและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รับบริการในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
 วัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
 

 

รายการความต้องการและข้อเสนอแนะ 
จ านวน/คน 
n = 400 

1. ความต้องการและข้อเสนอแนะด้านแหล่งเรียนรู้ 

    1.1 ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ให้นักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไปได้รู้จักพระจุฑาธุชราชฐานมากกว่านี้  

27 คน 

    1.2 ต้องการให้ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์            
พระจุฑาธุชราชฐาน  

22 คน 

    1.3 ข้อเสนอแนะบทบาทหน้าที่ของเจ้าที่ 
         1.3.1 ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่พระจุฑาธุชราชฐานดูแล และแนะน าสถานที่
ให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดจนเสร็จกิจกรรมการเที่ยวชม 
          1.3.2 ต้องการให้เจ้าหน้าที่พระจุฑาธุชราชฐานเอาใจใส่กับการบริการ 
และการต้อนรับนักท่องเที่ยว 

16 คน 

    1.4 ต้องการให้ปรับปรุงปูายบอกสถานที่ โดยมีข้อมูลเพ่ิมเติมและมีรูปภาพ 
ประกอบค าอธิบายเพิ่มเติม   

13 คน 

    1.5 ประทับใจยุวมัคคุเทศก์ ขอให้รักษามาตรฐานไว้อย่างนี้ 8 คน 

    1.6 เสนอให้มีหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับพระจุฑาธุชราชฐานแจก  
และจ าหน่าย   

 5 คน 

2. ความต้องการและข้อเสนอแนะด้านภูมิทัศน์ 

    2.1 ข้อเสนอแนะด้านภูมิสถาปัตยกรรม  
          2.1.1 ต้องการให้อนุรักษ์และฟ้ืนฟูด้านภูมิสถาปัตยกรรมเพ่ือให้นักท่องเที่ยว  
ศึกษาความเป็นในอดีตให้มากที่สุด 
         2.1.2 ต้องการให้ปรับปรุง ซ่อมแซม องค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ 
บ่อน้ า บันได และสระ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและสะอาด 

37 คน 
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ตารางที่ 47 ความต้องการและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รับบริการในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
 วัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน (ต่อ) 
 

 

รายการความต้องการและข้อเสนอแนะ 
จ านวน/คน 
n = 400 

          2.1.3 ต้องการให้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิมที่ช ารุด โดยคงสภาพเดิมเอาไว้ 
ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือแบบใหม่ เพราะสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในเขต 
พระจุฑาธุชราชฐานเป็นหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 
          2.1.4 ต้องการให้ปรับปรุงบริเวณประภาคาร ให้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม           
ให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและถ่ายภาพ 
          2.1.5 ต้องการให้พัฒนาบริเวณหาดทรายแก้ว ให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม
หาดทรายที่สวยงามและเล่นน้ าได้สะดวก 

37 คน 

     2.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพันธุ์ไม้นานาพรรณ 
          2.2.1 ต้องการให้เอาใจใส่ดูแล บ ารุง รักษาต้นไม้ และพืชพรรณไม้ต่างๆ         
ให้มากขึ้น  
          2.2.2 ต้องการให้มีสวนดอกไม้สวยงาม เพ่ือท าให้มีสิ่งที่น่าสนใจ                         
          2.2.3 ต้องการให้มีการตัดแต่ง ต้นไม้ ตัดหญ้าในสวน และทางเดิน รวมทั้ง
เสนอให้ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ให้มากข้ึน 

31 คน 

     2.3 ไม่ต้องการให้มีการปรับปรุงด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพราะเห็นว่า           
มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม 

15 คน 

3. ความต้องการและข้อเสนอแนะด้านบริการพื้นฐาน 

    3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร้านค้าขายของ – จุดจ าหน่ายสินค้า  
         3.1.1 ต้องการให้มีร้านขายอาหาร ขายของเล็กๆ น้อยๆ แต่สิ่งวัสดุก่อสร้าง 
ต้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในรูปแบบที่เหมาะสม 
         3.1.2 ต้องการให้เพ่ิมร้านขายของที่ระลึก ของฝาก อาหารว่าง เครื่องดื่ม
ขนมท่ีหลากหลาย   
         3.1.3 ต้องการให้มีมุมกาแฟสวยๆ และมีที่นั่งพัก โต๊ะ ที่รับประทานอาหาร
ว่าง ชมวิวสวยๆ    
         3.1.4 ต้องการให้มีร้านขายเบเกอรี bakery กาแฟ น้ าปั่น เพ่ิมตามริมทะเล 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
         3.1.5 ต้องการให้มีร้านขายกาแฟโบราณเก่าๆ น่ารักและสวยงาม 

38 คน 
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ตารางที่ 47 ความต้องการและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รับบริการในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
 วัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน (ต่อ) 
 

 

รายการความต้องการและข้อเสนอแนะ 
จ านวน/คน 
n = 400 

    3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับห้องน้ า/ห้องสุขา 
         3.2.1 เสนอให้ปรับปรุงห้องน้ าให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 
         3.2.2 ต้องการให้ดูแลเรื่องความสะอาดของห้องน้ าให้มากข้ึน 
         3.2.3 เสนอให้มีห้องน้ าเพ่ิม 
         3.2.4 ต้องการให้มีห้องน้ าที่ทันสมัยและสามารถรองรับผู้พิการ 
         3.2.5 ต้องการใช้บริการห้องน้ าฟรี ไม่เก็บค่าบริการ 

32 คน 

    3.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยานพาหนะให้บริการ รับ-ส่ง      
         3.4.1 เสนอให้มีรถจักรยานให้บริการ  
         3.4.2 เสนอให้มีบริการรถกอล์ฟ  รับ-ส่ง      
         3.5.3 เสนอให้มีรถราง รับ-ส่ง  
         3.5.4 เสนอให้มีรถบริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ เข้ามาเยี่ยมชมในเขตพระจุฑาธุช         
ราชฐานให้สามารถเข้าขมได้ทุกจุด 

28 คน 

    3.4 ข้อเสนอแนะด้านความสะอาด 
         3.4.1 ต้องการให้ดูแลความสะอาดตามชายหาดอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด 
เพราะชายหาดยังสกปรก และบางเวลาเต็มไปด้วยขยะ 
         3.4.2 ต้องการให้ดูแลความสะอาดบริเวณพระจุฑาธุชราชฐานให้มากข้ึน 
เพราะมีต้นไม้จ านวนมาก ท าให้มีใบไม้แห้งร่วงหล่นจ านวนมาก 

23 คน 

     3.5 ต้องการให้ปรับปรุงลานจอดรถ เพราะเห็นว่าลานจอดรถเป็นพ้ืนผิวดินท า
ให้มีฝุุนละออง และมีพ้ืนที่จอดรถไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว 

15 คน 

     3.7 เสนอให้มีที่พักผ่อนเพ่ิมขึ้น เช่น ม้านั่ง โต๊ะ ฯลฯ ให้เพียงพอต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยว   

12 คน 

     3.8 เสนอให้มีถังขยะเพ่ิม 3 คน 

4. ความต้องการและข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย 

    4.1 ต้องการให้เพ่ิมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
         4.1.1 ต้องการให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลให้กับผู้เข้าชมอย่างใกล้ชิดรวมทั้งดูแล
เมื่อมีผู้เล่นน้ าริมชายหาด 

15 คน 
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ตารางที่ 47 ความต้องการและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รับบริการในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
 วัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน (ต่อ) 
 

 

รายการความต้องการและข้อเสนอแนะ 
จ านวน/คน 
n = 400 

          4.1.2 ต้องการให้เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยเอาใจใส่ดูแล และอ านวยความ
สะดวกให้นักท่องเที่ยวมากขึ้น 
         4.1.3 เสนอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

 

     4.2 เสนอให้เตรียมการ ปูองกัน และเฝูาระวังไฟปุา เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณ        
พระจุฑาธุชราชฐานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปุา ที่อาจเกิดเหตุไฟไหม้ลุกลาม 

9 คน 

     4.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบการเข้าชม 
          4.3.1 ต้องการให้ขยายเวลาเปิดให้เข้าชมในช่วงเวลากลางคืน ประมาณ   
โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลและเป็นผู้น าชมในช่วงเวลาเวลาดังกล่าว 
          4.3.2 ต้องการให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในภายเขตโบราณสถาน 
          4.3.3 ต้องการให้เจ้าหน้าที่ห้ามมีการดื่มเหล้า เบียร์ (ปัจจุบันมีกฎระเบียบ
ข้อห้าม แต่เห็นว่าบางเวลายังมีการน าเอาเหล้า-เบียร์เข้ามาดื่ม) 

7 คน 

5. ความต้องการและข้อเสนอแนะดา้นการมีส่วนร่วม 

    5.1 ข้อเสนอแนะและความต้องการด้านการมีส่วนร่วม (คนท้องถิ่น) 
          5.1.1 เสนอให้มีการจัดประชุม เพ่ือให้คนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมระดม 
ความคิดเห็น/แสดงความคิดเห็นในประเด็นการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
         5.1.2 คนท้องถิ่นเกาะสีชังต้องการมีส่วนร่วม รับรู้ รับทราบแผนงาน  
ร่วมตัดสินใจและเสนอแนะในประเด็นการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
         5.1.3 ต้องการให้เพ่ิมจ านวนยุวมัคคุเทศกน์ าชม เพ่ือท าให้ลูกหลาน  
ชาวเกาะสีชังมีรายได้ 

37 คน 

   5.2 ต้องการให้ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ คือ 
        5.2.1 อยากให้เจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนท้องถิ่น            
        5.2.2 อยากให้เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับชุมชนท้องถิ่น    

19 คน 

6. ความต้องการและข้อเสนอแนะรูปแบบ/กิจกรรม 

    6.1 ข้อเสนอแนะและความต้องการเก่ียวกับกิจกรรมบันเทิง 
         6.1.1 เสนอรูปแบบกิจกรรมให้มีการจัดแสดงดนตรี ได้แก่ ดนตรีคลาสสิก 
(Classical music) สากล ดนตรีไทย ลูกทุ่ง เพ่ือชีวิต สตริง ฯลฯ 

32 คน 
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ตารางที่ 47 ความต้องการและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รับบริการในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
 วัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน (ต่อ) 
 

 

รายการความต้องการและข้อเสนอแนะ 
จ านวน/คน 
n = 400 

          6.1.2  เสนอรูปแบบกิจกรรมให้มีการจัดแสดงละครเวที เหตุการณ์ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐาน  
         6.1.3 เสนอให้มีการจัดกรรมบันเทิงในช่วงวันหยุดวันเสาร์-อาทิตย์วันหยุด
นักขัตฤกษ์ หรือ 1-2 เดือน/ต่อครั้ง รวมทั้งในช่วงเวลากลางคืน 

 

     6.2 เสนอให้มีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
          6.2.1 ต้องการให้มีกิจกรรมเพ่ิมรูปแบบกิจกรรมใหม่จากเดิม โดยให้ชุมชน
ชาวเกาะสีชังได้มีส่วนร่วมให้มากข้ึน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวพักค้างคืนให้มากยิ่งข้ึน          
         6.2.2 ต้องการให้มีลานวัฒนธรรม กลางแจ้ง โดยให้จัดกิจกรรมแสดง
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวเกาะสีชัง ให้นักนักท่องเที่ยว  
ได้รับทราบ และรับชม สร้างความประทับใจพร้อมได้รับความรู้อย่างครบถ้วน 

28 

    6.3 ข้อเสนอแนะและความต้องการด้านกีฬา 
         6.3.1 ต้องการให้มีลานกีฬาและเครื่องออกก าลังกาย ส าหรบัผู้สูงอาย ุรวมทั้ง
ควรมีกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุคลายเครียด 
         6.3.2 ต้องการให้มีการจัดแข่งขันกีฬาของชุมชนท้องถิ่นในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐานเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเทียว 

17 

    6.4 ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นโอกาส
นักท่องเที่ยวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

3 คน 

7. ความต้องการและข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ 

    7.1 เสนอให้สร้างจุดสังเกตที่เป็นจุดเด่นเพ่ิมข้ึน หรือจุดที่เป็นเอกลักษณ์ 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ 

14 คน 

    7.2 ไม่ต้องการให้มีการปรับปรุงอะไร สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดีแล้ว 11 คน 
 

ที่มา: (จากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้วิจัย เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2556-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประมวลผล เมื่อ 22-31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



202 
 

ประเมินปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา  
 จากการศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มประชากรในการศึกษา ประกอบด้วย 
กลุ่มผู้รู้ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับชอบโดยตรง และภาคภาคีท้องถิ่น ตามกระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) จ านวน 34 คน และจากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยว 
ตามกระบวนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จ านวน 400 คน/ตัวอย่าง รวมทั้ง 
เชื่อมโยงกับข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม แล้วมองผ่านกรอบแนวคิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรม จึงสามารถประเมินปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา 
ได้ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านแหล่งเรียนรู้ พบว่า การจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน            
ที่ผ่านมานั้น ยังไม่มีศักยภาพด้านการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมเท่าที่ควร เพราะวิธีการถ่ายทอด
สาระความรู้ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการภายในตึกวัฒนา ตึกผ่องศรี ตึกอภิรมย์ และเรือนเขียวเรือนไม้  
ริมทะเลยังขาดสิ่งดึงดูดความสนใจ ขณะเดียวกันยุวมัคคุเทศก์น าชมยังขาดประสบการณ์ และขาดทักษะ
ด้านการถ่ายทอดความรู้ จึงให้นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่ได้รับความรู้ใน
ระดับน้อย ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการประชาสัมพันธ์แล้ว จะเห็นว่า พระจุฑาธุชราชฐาน
ไม่ได้ถูกน าเสนอหรือถ่ายทอดสาระความรู้ในฐานะมรดกวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและสาธารณชน
รับรู้ รับทราบในวงกว้างแต่อย่างใด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องในกระบวนการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรม 
 2. ปัญหาด้านภูมิทัศน์ พบว่า ภูมิสถาปัตยกรรมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ยังไม่ได้รับ         
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเท่าที่ควร หรือที่เรียกกันว่า ยังไม่ได้เปิดพ้ืนที่ เนื่องจากการจัดการด้านภูมิทัศน์ภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา เป็นเพียงการดูแลรักษาความสะอาดตามภารกิจของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันภูมิสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่พระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่กลับ
ยังไม่ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพราะหลังจากที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานใน พ.ศ.
2533 เป็นต้นมา ได้ด าเนินงานบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม เฉพาะตั วอาคารโบราณสถานเท่านั้น 
กล่าวคือ พ้ืนที่ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเฉพาะในเขตอนุรักษ์
และท่องเที่ยว คิดแบบสัดส่วน ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมดเท่านั้น ในพ้ืนที่ที่เหลืออีก 2 เขต 
คือ ในเขตอนุรักษ์ต่อเนื่องและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ กลับยังไม่ได้รับการอนุรักษ์ พ้ืนฟู ซ่อมแซม เช่น 
บ่อน้ า บันได น้ าพุ รวมทั้งสวนหย่อมยังไม่ได้รับการตกแต่งสถานที่ ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ประดับให้
สวยงามแต่อย่างใด 
 3. ปัญหาด้านการบริการขั้นพื้นฐาน พบว่า จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี แต่ในขณะเดียวกันภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมีพ้ืนที่บริเวณกว้างและมีทางลาด
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ชัน ดังนั้น จึงท าให้กลุ่มรู้ ทุกกลุ่ม ส่วนให้เห็นว่าไม่ได้รับความสะดวกไม่เท่าที่ควร เพราะขาดสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ในจุดที่อยู่ห่างไกลไม่มีห้องน้ าให้บริการ ไม่มีรถบริการรับ-ส่งให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
และการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รวมทั้ง ร้านขายของ ประเภทเครื่องดื่ม มุมกาแฟ ของที่ระลึก 
ของฝาก นอกจากนี้ ยังขาดแคลนน้ าใช้มาอย่างต่อเนื่อง เพราะบนเกาะสีชังไม่มีแหล่งน้ าจืด ส่วนพนักงาน
และลูกจ้างดูแลความสะอาดยังไม่เพียงพอ เพราะขาดงบประมาณจัดจ้างเพ่ิม รวมทั้งมีปัญหาขยะสะสม
ทุกวัน 
 4. ปัญหาด้านความปลอดภัย พบว่า มีจ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก คือ เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ไม่เพียงพอต่อการรองรับการท่องเที่ยวเที่ยว เพราะมีจ านวนเพียง 20 คน  
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเต็มก าลังและต้องเป็นผู้บริการให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม 
แก่นักท่องเที่ยวด้วย ประเด็นที่สอง คือ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพราะใช้วาจาไม่สุภาพ มักดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน แต่งกายไม่เหมาะสม ไม่ใส่ใจบริการนักท่องเที่ยว 
ตลอดจนขาดความรู้ด้านการถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามแก่นักท่องเที่ยว ประเด็นที่
สาม คือ ขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด การเตรียมการปฐมพยาบาล การแจ้งเตือน
ผ่านเสียงตามสาย ตลอดจนเฝูาระวังในที่ลับตา ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะภายใน
เขตพระจุฑาธุชราชฐาน มีพ้ืนที่บริเวณค่อนข้างกว้าง และส่วนใหญ่เป็นผืนปุา รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ติดชายทะเล
ที่มีผู้คนเข้ามาท ากิจกรรม เช่น เล่นน้ า ชมวิว พักผ่อน ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ ในขณะเดียวกันภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน เป็นพ้ืนที่ปุาและมีจุดลับตาหรือจุดเสี่ยงอันตรายต่างๆ รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ติดชายทะเล 
ทีม่ีผู้คนเข้ามาท ากิจกรรม อย่างเช่น เยี่ยมชม พักผ่อน เล่นน้ า ร่วมกิจกรรม ฯลฯ  
 5. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐฯ และ
ภาคภาคีท้องถิ่น จะเห็นว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากร ไม่ชี้แจงวาระแผนงานให้ภาคภาคี
ท้องถิ่น รับรู้ รับทราบ เพราะส่วนใหญ่มีความเห็นว่า พระจุฑาธุชราชฐานเป็นสถานที่ราชการและ 
เป็นโบราณสถาน รวมทั้งมีข้อจ ากัดด้านงานวิชาการ เช่น การบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่          
ในขณะเดียวกันยังขาดการรับฟังความคิดเห็น เนื่องจากกรมศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ไม่เปิดโอกาสให้ภาคภาคีท้องถิ่นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพราะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง
ภาคภาคีท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งด้านมุมมองความคิดเห็นของภาคภาคีระดับบุคคลที่มี
ทัศนคติไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคลากรของพระจุฑาธุชราชฐานและภาคภาคีท้องถิ่น
จนกระทั่งบานปลาย จึงส่งผลให้ขาดความร่วมมือจากภาคภาคีท้องถิ่น และในมุมกลับกันการขาดความ
ร่วมมือจากภาคภาคีท้องถิ่นนั้น มีสาเหตุหลักมาจากคนท้องถิ่นเกาะสีชังมุ่งท ามาหากินและมุ่งประโยชน์
ส่วนตนจึงให้ความส าคัญกับมรดกวัฒนธรรมลดน้อยลง 
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บทที่ 6 

อภิปรายผล สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จากกระบวนการศึกษาวิจัยทั้งหมด ประกอบด้วย การลงพ้ืนที่ภาคสนาม
ส ารวจ (Survey) การจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เพ่ือตอบจุดประสงค์ของการศึกษา 
ในประเด็นการศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ในระหว่าง 
พ.ศ. 2533-2557 ส าหรับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เพ่ือตอบจุดประสงค์ในประเด็นการประเมินปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา และเสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขต
พระจุฑาธุชราชฐานด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถน าเสนอผลการศึกษา
ตามการกระบวนการศึกษาวิจัยในแต่ละส่วน สามารถอภิปรายผล สรุป และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ความเป็นไปได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและมีประเด็นน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 พระจุฑาธุชราชฐานจัดเป็นโบราณสถาน และเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีประวัติศาสตร์บันทึกว่าเป็นสถานที่แปรพระราชฐานของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเป็นสถานที่ประทับพักผ่อนและพักฟ้ืน 
จากอาการประชวรของพระราชโอรสและพระราชเทวีหลายพระองค์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประสูติ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย พระราชโอรสองค์ที่ 72 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นองค์ที่ 9 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเป็นสถานที่ทรงบริหารพระราชกรณียกิจปกครองประเทศ ขณะเดียวกัน
ยังเป็นสถานที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมายังเกาะสีชัง ตลอดจนเป็นสถานที่จัดงาน
พระราชพิธีและการบ าเพ็ญพระราชกุศล ซึ่งล้วนแต่แสดงถึงคุณค่าและความส าคัญทางมรดกวัฒนธรรม  
 เมื่อมองผ่านกรอบแนวคิดแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม (Cultural Heritage Resource) พบว่า 
พระจุฑาธุชราชฐานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นเป็นมรดกตกทอดมายังคนรุ่นหลัง 
ซึ่งมีศักยภาพในการฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นด้านการท่องเที่ยว
ในฐานะของจุดหมายปลายทางของเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากว่าด้วยประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
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และภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งสภาพสังคมท้องถิ่น ที่อยู่รายรอบเกาะ แสดงให้เห็นถึงมิติความซับซ้อน
ของมรดกวัฒนธรรมที่ยังเชื่อมโยงสัมพันธ์กับคนในปัจจุบัน 
 1. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน  
 1.1 ด้านแหล่งเรียนรู้ พบว่า มีพัฒนาการมาจากคณาจารย์และนิสิตจากคณะต่างๆ 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในระหว่าง พ.ศ. 2545-2547 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมศิลปากรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และร่องรอยของสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ จึงสามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม
มาถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ มีวิธีถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ผ่านการจัด
แสดงนิทรรศการ ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ และมีเจ้าหน้าที่ประจ าตึก ให้ค าแนะน า
และตอบข้อซักถาม และการถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของยุวมัคคุเทศก์น าชม
โดยมีให้บริการน าชมเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัย
เห็นว่า วิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมไม่มีสิ่งดึงดูดความสนใจให้ศึกษาเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน
กลับไม่มีการเผยแพร่สาระความรู้ในวงกว้างและไม่เข้าถึงสาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.2 ด้านภูมิทัศน์ พบว่า ภายในเขตโบราณสถานพระจุฑาธุชราชฐานได้รับการปกป้อง
โดยการควบคุมตามกฎระเบียบการเข้าเยี่ยมชม และมีแผงเหล็กกั้นตามถนน ห้ามบุคคลทั่วไปขับขี่
ยานพาหนะทุกประเภทเข้าภายในเขตโบราณสถาน รวมทั้งมีพนักงานลูกจ้างดูแลความสะอาด เก็บกวาดขยะ 
ก าจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง และไม่พบอาคารหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ ตลอดจนมีการบ ารุงรักษาต้นไม้
เก่าแก ่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า พ้ืนที่ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานได้รับการดูแลเฉพาะในเขตอนุรักษ์
และท่องเที่ยว พ้ืนที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนเขตอนุรักษ์ต่อเนื่องและเขตอนุรักษ์
ธรรมชาติและฟ้ืนฟูสภาพ รวมทั้งองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรมกลับยังไม่ได้รับการปกป้องในอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูแต่อย่างใด  
 1.3 บริการขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มีการจัดเตรียมการบริการพ้ืนฐานไว้รองรับผู้เข้ามาเยี่ยมชม 
จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ลานจอดรถ ทางเดินเท้า ป้ายบอกทิศทาง ม้านั่ง ศาลาที่พัก ห้องสุขา น้ าใช้ 
ไฟฟ้า ร้านขายเครื่องดื่ม ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย และมีการจัดจ้างลูกจ้างดูแลรักษาความสะอาด 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมีพ้ืนที่บริเวณกว้างและมีทางลาดชัน ประกอบ
กับมีจ านวนผู้เข้าเยี่ยมจ านวนมาก จึงท าให้การใช้สิ่งอ านวยความสะดวกยังมีขีดจ ากัด 
 1.4 ด้านความปลอดภัย พบว่า มีการจัดเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้า
เยี่ยมชม โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) หรือเจ้าหน้าที่บริการทั่วไปสอดส่อง ดูแล ตลอด 
24 ชั่วโมง รวมทั้งมีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการ
ปกป้องโบราณสถาน โดยก าหนดกฎระเบียบการเข้าเยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อบังคับ
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ในการเข้าเยี่ยมชม อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าในเชิงการปฏิบัติจริงนั้นกลับไม่ได้เคร่งครัด เพราะพระจุฑาธุช
ราชฐานเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักของคนในชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น กฎระเบียบการเข้า
เยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐานจึงเป็นแบบไม่เข้มงวด  
 1.5 การมีส่วนร่วม พบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้วิธีการจัดจ้างบุคลากรของ
พระจุฑาธุชราชฐาน ในระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 34 คน รวมทั้งยุวมัคคุเทศก์น าชม 
จ านวน 25 คน โดยกลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนท้องถิ่นเกาะสีชังทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการจัดการแบบมีส่วนร่วม
ที่มุ่งเน้นให้คนท้องถิ่นได้รับประโยชน์ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ ขณะเดียวกันยังมี
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อม คือ กลุ่มผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวเที่ยวบนเกาะสีชัง ตลอดจนได้รับประโยชน์
ในการใช้เป็นสถานที่พักผ่อน อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐไม่มีความเคลื่อนไหวในการชี้แจงวาระ
แผนงานให้ภาคประชนรับรู้รับทราบ รวมทั้งภาคภาคีท้องถิ่นไม่ได้มีร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
และร่วมแสดงความคิดเห็นในการสนับสนุนกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
 อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดโดยตรงทั้ง 2 
หน่วยงานนั้น ไม่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างจริงจัง กล่าวคือ ไม่มีการ
จัดกิจกรรมตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทางการท่องเที่ยว และไม่มีการประชาสัมพันธ์แพร่สาระความรู้ 
ให้สาธารณชนรับทราบในวงกว้าง ตลอดจนไม่มีแผนงานด้านการมีส่วนร่วมกับภาคภาคีท้องถิ่นแต่อย่างใด 
ดังนั้น การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันจึงเป็นเพียงการ
ดูแลรักษาเท่านั้น 
 2. ประเด็นปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
 พระจุฑาธุชราชฐานเป็นโบราณสถานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมศิลปากรและ
ในรับผิดชอบดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ท าให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขต
พระจุฑาธุชราชฐานเป็นไปได้อย่างมีข้อจ ากัด เพราะในเชิงนโยบายและบทหน้าที่ไม่ได้มีจุดประสงค์
ของการจัดการพระจุฑาธุชราชฐานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม กล่าวคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีบทบาทหน้าที่ คือ รับผิดชอบดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 ในส่วนของกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2535 เพ่ือปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม กล่าวคือ          
มีหน้าที่ด าเนินงานด้านกายภาพทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้การจัดการ
แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตโบราณสถานพระจุฑาธุชราชฐานจึงเป็นไปได้อย่างมีข้อจ ากัด จนกระทั่ง
ส่งผลให้เกิดปัญหาในระดับปฏิบัติการตามมา คือ 
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 2.1 ปัญหาด้านแหล่งเรียนรู้ พบว่า วิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับ
การพัฒนา ปรับปรุง และขาดสิ่งดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้  จึงท าให้
นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐานส่วนใหญ่ไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแล้ว พบปัญหา คือ ขาดข้อมูลด้านการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรม พระที่นั่งและ
ต าหนักเดิมท่ีเคยปรากฏเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 และอาคารบริการไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ของการจัดสร้าง สาเหตุหลักมาจากการที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเริ่มเข้าเยี่ยมชมด้านล่างหน้าวั ง           
แต่ในทางกลับกันพบว่า การก าหนดต าแหน่งที่ตั้งไม่เหมาะสม และไม่ได้ศึกษาพฤติกรรมการเข้าเยี่ยมชม
ของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบปัญหาเพ่ิมเติม คือ การจัดแสดงนิทรรศการไม่น่าสนใจและ        
ขาดสิ่งดึงดูดความสนใจ ยุวมัคคุเทศก์น าชมมีความรู้ไม่เพียงพอ รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
สาระความรู้และในฐานะมรดกวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวและสาธารณชนรับรู้ รับทราบในวงกว้าง ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความบกพร่องในกระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม  
 2.2 ปัญหาด้านภูมิทัศน์ พบว่า ภูมิสถาปัตยกรรมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ยังไม่ได้รับ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ซ่อมแซม เช่น บ่อน้ า บันได น้ าพุ หรือที่เรียกกันว่า ยังไม่ได้เปิดพ้ืนที่และองค์ประกอบ
ทางภูมิสถาปัตยกรรมบางส่วนถูกละเลย ซึ่งอยู่ในสภาช ารุดทรุดโทรม แทบไม่เหลือร่องรอยของหลักฐาน
ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและโบราณคดีต้องได้รับ
การด าเนินการทุกอย่างตามขบวนการอนุรักษ์และการพัฒนา  
 2.3 ปัญหาการจัดการบริการขั้นพ้ืนฐาน พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกไม่มีเพียงพอ
ต่อการรองรับนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร และยังมีประเด็นข้อถกเถียงหรือโต้แย้งกันในด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก คือ แหล่งน้ า เพราะบนเกาะสีชังและภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานไม่มีแหล่งน้ าจืด  การขาด
แคลนน้ าเป็นปัญหาหลักของเกาะสีชัง โดยบ่อน้ าภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานไม่สามารถกักเก็บน้ า
ได้เพียงพอ รวมทั้งมีปัญหาน้ าในบ่อเน่าเสีย ปัญหาขยะสะสม และปัญหาเรื่องการโต้แย้งในการจัดตั้ง
ร้านค้าและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม 
 2.4 ปัญหาการจัดการด้านความปลอดภัย เป็นประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยได้ค้นจากประเด็น 
วิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มรู้ที่ว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ขาดการเตรียมความพร้อมด้านการรักษา
ความภัย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มี 3 ประเด็นปัญหา ได้แก่ ประเด็นแรก คือ เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ ประเด็นที่สอง คือ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และประเด็นที่สาม คือขาดอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย  
 2.5 ปัญหาการจัดการแบบมีส่วนร่วม พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมเนื่องจากขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐฯ กับภาคภาคีท้องถิ่น จึงท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดเห็นและ
ส่งผลให้ขาดความร่วมมือระหว่างกัน ในขณะเดียวกันภาคประชาชนท้องถิ่นกลับมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน 
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จนกระทั่งให้ความส าคัญกับมรดกวัฒนธรรมลดน้อยลง นอกจากนี้ยังพบปัญหา คือ การขาดการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงกับภาคภาคีท้องถิ่น ขาดการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบเป็น
ทางการ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการแสดงความคิดเห็นแบบไม่เป็นทางการนั้นท าให้เห็นว่า หน่วยงาน
ภาครัฐฯ และภาคภาคีท้องถิ่นมีทัศนคติไม่ตรงกัน จึงส่งผลให้ทั้งสองภาคส่วนไม่ได้ด าเนินการร่วมกัน  
 3. แบบแผนการท่องเที่ยวและความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยว 
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยทีเ่ดินทางมาเยี่ยมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงาน
บริษัท/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ รายได้มากกว่า 25,001 บาท ภูมิล าเนาส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพฯ 
ส าหรับแบบแผนการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ไม่เคยรู้จักพระจุฑาธุชราชฐานมาก่อน แต่มีการ
รับรู้ข้อมูลของพระจุฑาธุชราชฐานจากค าบอกเล่าของเพ่ือนหรือคนรู้จักผ่านสังคมออนไลน์ (Social 
Network, Social Media) และลักษณะการเดินทาง พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาเองกับเพ่ือนโดยมี
จุดประสงค์ของการเดินทางมายังพระจุฑาธุชราชฐานเพ่ือเยี่ยมชมและพักผ่อน ซึ่งมีความประทับใจ
สะพานอัษฎางค์ ภูมิทัศน์ สวน ต้นไม้ และวิวทิวทัศน์ และความรู้สึกหลังจากการเที่ยวชม พบว่า รู้สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และต้องการย้อนกลับมาท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เพราะเห็นว่า
พระจุฑาธุชราชฐานมีความสวยงามทางธรรมชาติและมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น 
 กลุ่มตัวอย่างคนท้องถิ่นเกาะสีชัง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระรายได้อยู่ ระหว่าง 
5,001-10,000 บาท ภูมิล าเนาอยู่เกาะสีชัง ส าหรับแบบแผนการท่องเที่ยว พบว่า คนท้องถิ่นเกาะสีชัง
รู้จักพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนใหญ่เดินทางมากับญาติและคนในครอบครัว มีจุดประสงค์ของการเดินทาง
มาพระจุฑาธุชราชฐานเพ่ือเยี่ยมชมและพักผ่อน ในขณะที่สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างประทับใจ/ชอบในเขต 
พระจุฑาธุชราชฐาน มากที่สุด คือ สะพานอัษฎางค์ รองลงมา คือ วิว ทิวทัศน์ และพลับพลารัชกาลที่ 5 
ส่วนความรู้สึกหลังจากการเที่ยวชม พบว่า กลุ่มตัวอย่างรู้สึกภาคภูมิใจ และหลังจากการเที่ยวชม 
พบว่า ส่วนใหญ่จะกลับมาท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอีก ทั้งนี้ จากการสังเกตของผู้วิจัย
พบว่า คนท้องถิ่นมักเข้ามาในเขตพระจุฑาธุชราชฐานในช่วงเวลา 4- 6 โมงเย็น เพ่ือพาลูกหลานมา
เล่นน้ า และทานข้าว แสดงว่าคนท้องถิ่นใช้สถานที่พระจุฑาธุชราชฐานเป็นสถานที่พักผ่อน 
 4. ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจึงท าให้เห็นถึงมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มีผล
ต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตโบราณสถานพระจุฑาธุชราชฐานหลายหลายมิติ ดังนั้นผู้วิจัย
สามารถสรุปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
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 4.1 แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้พัฒนาวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และ
ต้องการให้มีประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
ยุวมัคคุเทศก์น าชมในด้านความรู้และการน าเสนอ และการศึกษาวิจัยรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระที่
นั่งและต าหนักเดิมที่เคยปรากฏเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยการจัดท าแบบจ าลอง (Model) พระที่นั่ง
ต าหนักเพ่ือการสื่อความหมาย  
 4.2 แนวทางการจัดการด้านภูมิทัศน์ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการอนุรักษ์และพัฒนา 
ภูมิสถาปัตยกรรมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน โดยการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมภูมิสถาปัตยกรรมและ
องค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ปลูกต้นไม้ 
ดอกไม้ ให้สวยงาม เพ่ือสร้างบรรยากาศในการเที่ยวชม  
 4.3 แนวทางการจัดการด้านบริการขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้เพ่ิมสิ่งอ านวย
ความสะดวก เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ปรับปรุงระบบน้ า จัดจ้างเจ้าหน้าที่หรือพนักงานดูแลความ
สะอาดเพ่ิม เปิดร้านค้าขายของหรือจุดจ าหน่ายสินค้าเพ่ิม รวมทั้งต้องการให้มีรถบริการรับส่งผู้สูงอายุ  
 4.4 แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัย พบว่า ส่วนใหญ่เสนอให้จัดจ้างเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยเพ่ิม เพ่ือเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงอันตรายและสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้ง 
เสนอให้ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิดและอบรมเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในระเบียบวินัย 
 4.5 แนวทางการจัดการแบบมีส่วนร่วม พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วมการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน กล่าวคือ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงชี้แจง
วาระแผนงานของพระจุฑาธุชราชฐานให้คนท้องถิ่นเกาะสีชังรับรู้รับทราบและรับฟังความคิดเห็นภาคภาคี
ท้องถิ่น ขณะเดียวกัน ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอนุรักษ์เกาะ        
สีชังและพระจุฑาธุชราชฐาน นอกจากนี้ยังต้องการให้เจ้าหน้าที่พระจุฑาธุชราชฐานให้เอาใจใส่กับการ
บริการนักท่องเที่ยวและการเป็นกันเองกับคนท้องถิ่น 
 4.6 แนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการเสริมการท่องเที่ยว
โดยจัดกิจกรรรมสืบทอดพระราชประเพณีดั่งเดิมเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 และกิจกรรมบันเทิง เสียง สี เสียง 
เพ่ือส่งเสริมท่องเที่ยวการท่องเที่ยว  
 จากข้อเสนอแนะแนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรม คือ แนวคิดที่บ่งบอกถึงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการสั่งงาน 
ควบคุมงาน ด าเนินการ ปฏิบัติการกับแหล่งทรัพยากร/มรดกตกทอดที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นในอดีต  
ในเชิงระบบ เพ่ือปกป้อง สงวน รักษา ด้วยการก าหนดวิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสมและตอบสนอง
ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถท าให้มีประสิทธิผล
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และบรรลุถึงเป้าหมายในด้านของการปรับปรุงสถานที่เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวได้นั้น 
ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองเขตพระจุฑาธุชฐานด้วยการมองตามกรอบแนวคิดการท่องเที่ยววัฒนธรรม จึงน า        
มาสู่การปฏิบัติงานในการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากกระบวนการศึกษาวิจัยทั้งหมด ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. สรุปผลการศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามเก็บข้อมูลด้วยการส ารวจ จดบันทึกข้อมูลสิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน จึงสามารถสรุปผลการวิจัยในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1.1 ด้านแหล่งเรียนรู้ พบว่าพระจุฑาธุชราชฐานมีพัฒนาการด้านการจัดการแหล่ง
เรียนรู้มาจากคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในระหว่าง 
พ.ศ. 2545-2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมศิลปากร ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส าหรับเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และร่องรอยของสถาปัตยกรรม ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ จึงสามารถเปิด
ให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 2 วิธี คือ 
การถ่ายทอดความรู้ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวศึกษาได้ตาม
อัธยาศัย และมีเจ้าหน้าที่ประจ าตึกให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม และการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของยุวมัคคุเทศกน์ าชม  
 1.2 ด้านภูมิทัศน์ พบว่าภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน มีการแบ่ง 3 เขต คือ เขต
อนุรักษ์และท่องเที่ยว เขตอนุรักษ์ต่อเนื่อง และเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและฟ้ืนฟูสภาพ แต่เปิดพ้ืนที่ให้
นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเฉพาะภายในเขตอนุรักษ์และท่องเที่ยวเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
เท่านั้น ในพ้ืนที่ส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิสถาปัตยกรรม นับตั้งแต่จาก พ.ศ. 2547 
เป็นต้นมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล ซึ่งมีวิธีการ
ก ากับดูแลภูมิทัศน์ คือ การควบคุมตามกฎระเบียบการเข้าเยี่ยมชม และจัดท าแผงเหล็กกั้นตามถนน
ห้ามบุคคลทั่วไปขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าภายในบริเวณเขตโบราณสถาน และมีการควบคุม
อาคาร/สิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งมีการดูแลรักษาและความสะอาด ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตัดหญ้า ก าจัด
วัชพืชอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปกป้องสถานที่ไม่ให้เขตโบราณสถานได้รับผลกระผลกระทบจากมลภาวะ
หรือป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาวิจัย
ด้านภูมิทัศน์ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานไว้อย่างสมบูรณ์ได้ศึกษาเชิงส ารวจออกแบบ ตลอดจน
เสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เพ่ือวางแผน
ด าเนินงานด้านภูมิทัศน์ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมาอย่างต่อเนื่อง  
 1.3 ด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน พบว่า กรมศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้
จัดเตรียมการบริการพ้ืนฐานไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม จ านวน 11 รายการ  ได้แก่ ลาน
จอดรถ ทางเดินเท้า ป้ายบอกทิศทาง ม้านั่ง ศาลาที่พัก ห้องสุขา น้ าใช้ ไฟฟ้า ร้านขายเครื่องดื่ม ภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอย และจัดจ้างลูกจ้างดูแลรักษาความสะอาด 
 1.4 ด้านความปลอดภัย พบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) และเจ้าหน้าที่บริการทั่วไปในต าแหน่งเดียวกัน เพ่ือท าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยวโดยประจ าป้อมยามหน้าวังและบริเวณอาคารสถานที่ทั่วไป มีการผลัดเปลี่ยนดูแล
ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านระบบความปลอดภัยของโบราณสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก าหนด
กฎระเบียบการเข้าเยี่ยมชมเพ่ือใช้เป็นข้อบังคับในการเข้าเยี่ยมชม อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจริงนั้น
ไม่ได้เคร่งครัด เนื่องจากพระจุฑาธุชราชฐานเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักของคนในชุมชน
ท้องถิ่น  
 1.5 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้วิธีการจัดจ้างบุคลากรของ
พระจุฑาธุชราชฐาน ในระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งยุวมัคคุเทศก์น าชม ซ่ึงเป็นคนท้องถิ่น
เกาะสีชังทั้งหมด ซึ่งเป็นวิธีการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นให้คนท้องถิ่นได้รับประโยชน์ เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นอกจากนี้กลุ่มที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อม คือ กลุ่มผู้ให้บริการ
นักท่องเที่ยวเที่ยวบนเกาะสีชัง ได้รับประโยชน์ในการใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ชมวิว เล่นน้ า ฯลฯ และ
ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่เป็นทางการหรือกิจกรรมประจ าปีที่มุ่งเน้นให้ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในงานวันส าคัญ เช่น วันปิยมหาราช วันวิสาขปูรณมี วันคล้ายวันสถาปนา
พระจุฑาธุชราชฐาน แต่ในขณะเดียวกันไม่มีกิจกรรมสืบทอดพระราชประเพณีดั้งเดิมเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 
และไม่มีกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวการท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทางการท่องเที่ยว โดยองค์
รวมของกระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานคือคนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
ด าเนินการ ร่วมสนับสนุน รับประโยชน์เพียงกลุ่มเล็ก และในกระบวนการจัดการแบบส่วนร่วมยังมี
ข้อบกพร่อง เพราะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่สร้างโอกาสให้ภาคภาคีท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมรับรู้ 
รับทราบวาระแผนงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมแสดงแความคิดเห็น และร่วมรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนไม่มีส่วน
ร่วมติดตามประเมินผล  
 2. สรุปผลการประเมินปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที ่
ผ่านมา สามารถสรุปได้ว่า ข้อจ ากัดในเชิงนโยบายและบทหน้าที่หน่วยงานหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
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โดยตรง ท าให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตโบราณสถาน พระจุฑาธุชราชฐานเป็นไปได้
อย่างมีขีดจ ากัดส่งผลให้เกิดปัญหาในระดับปฏิบัติการตามมาในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านแหล่งเรียนรู้ การจัดแสดงนิทรรศการขาดสิ่งดึงดูดความสนใจ อาคารบริการไม่ได้
ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระความรู้และส่งเสริม
การท่องเที่ยว ยุวมัคคุเทศก์น าชมขาดทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้ ขาดข้อมูลด้านการศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งและต าหนักเดิมที่เคยปรากฏเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 จากประเด็น
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมานั้น นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร  
 ด้านภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรมยังไม่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู หรือที่เรียกว่า ยังไม่ได้
เปิดพ้ืนที่ และสถานที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งให้สวยงาม โดยภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานเปิดให้
นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเฉพาะในเขตอนุรักษ์และท่องเที่ยวประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และ
ในเขตอนุรักษต์่อเนื่องและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติยังไม่ได้รับการปรับปรุง  
 ด้านบริการขั้นพ้ืนฐานภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานยังขาดแคลนน้ าใช้มาอย่าง
ต่อเนื่อง พนักงานและลูกจ้างดูแลความสะอาดไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณ ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ในจุดที่อยู่ห่างไกลไม่มีห้องน้ าให้บริการ ไม่มีรถบริการรับ -ส่ง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และปัญหาขยะสะสม และปัญหาข้อโต้แย้งในส่วนของการเพ่ิมร้านค้าสิ่ง
อ านวยความสะดวก โดยปัญหาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การจัดการด้านบริการขั้นพื้นฐานภายในเขตพระ
จุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมานั้น ยังไม่มีความพร้อมด้านการรองรับนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร  
 ด้านความปลอดภัย มี 3 ประเด็น ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ไม่
เพียงพอได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังมีการผลัดเปลี่ยนเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง และต้องเป็นผู้
บริการให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามแก่นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใช้วาจา       
ไม่สุภาพ ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน แต่งกายไม่เหมาะสม ไม่ใส่ใจบริการ
นักท่องเที่ยว อีกทั้งขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย จากปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐานยังไม่มีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย ควรสร้างความอบอุ่นใจและเป็น
สวัสดิการให้กับผู้มาเยือน 
 ด้านการมีส่วนร่วมมี 6 ประเด็น คือ ขาดการชี้แจงวาระแผนงานให้กับภาคภาคีท้องถิ่น
รับรู้ รับทราบ ขาดการรับฟังความคิดเห็น เกิดความขัดแย้งด้านความคิดเห็นของภาคภาคีระดับบุคคลที่มี
ทัศนคติไม่ตรงกัน ขาดความร่วมมือจากภาคภาคีท้องถิ่น ขาดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาคภาคีระดับท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซง  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ตามกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามส ารวจ ท าให้เห็นถึงข้อจ ากัดด้านในเชิงนโยบายและ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงย้อนกลับมามองถึงความเป็นไปได้ในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ตามความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องผ่านหลักการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมจึงสามารถเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 
 1.1 ควรศึกษาวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งและต าหนักเดิมที่เคย
ปรากฏเม่ือครั้งสมัยรัชกาลที่  5  เนื่องจากปัจจุบันยังขาดข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากร ควรร่วมมือกันศึกษาวิจัยในลักษณะการขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดี เพ่ือ
วิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมจากหลักฐานที่ปรากฏ หรือวิเคราะห์จากข้อมูลและรูปภาพเก่าเมื่อใน
อดีตที่ปรากฏ ท าให้ทราบข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริงและเป็นการขยายองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้กับผู้เข้า
เยี่ยมชมและสาธารณชนศึกษาเรียนรู้ได้อย่างละเอียดและหลากหลายรูปแบบ แต่ต้องใช้งบประมาณ
ศึกษาวิจัยจ านวนมากและต้องใช้ระยะเวลาศึกษาเป็นเวลานาน 
 1.2 ควรจัดท าแบบจ าลอง (Model) พระที่นั่งและต าหนักเดิมที่เคยปรากฏเม่ือครั้ง
สมัยรัชกาลที่  5 และควรจัดท าป้ายสื่อความหมาย  หลังจากที่มีการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ
สถาปัตยกรรมของพระที่นั่งและต าหนักเดิมที่เคยปรากฏเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 เสร็จสิ้น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากร ควรปรึกษาหารือร่วมกันจัดแสดงแบบจ าลอง (Model) ในต าแหน่ง
ที่ตั้งของพระที่นั่งและต าหนักเดิมที่เคยปรากฏ ส าหรับการออกแบบ ควรมีขนาด 3-4 เมตร สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ เพราะต าแหน่งที่ตั้งของบางต าหนักเดิมใช้เป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรม  
 1.3 ควรปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ เพราะการจัดแสดง
นิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานทุกตึก มีเพียงข้อความบรรยายและรูปภาพ
ประกอบเท่านั้น ท าให้ขาดความน่าสนใจแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ประกอบกับ มีการจัดแสดงนิทรรศการมา
นานถึง 10 ปี แล้ว ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องพิจาณา
ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการ โดยเพ่ิมสาระความรู้ทางประวัติศาสตร์และรูปภาพเก่ามาน าเสนอ 
ให้เกิดการรับรู้ได้ง่าย กระชับ และน าเสนอผ่านระบบมัลติมีเดียดิจิตอล (Multimedia Digital) เพ่ือ
สื่อสารกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติได้ดีขึ้น  
 1.4 ควรใช้ประโยชน์อาคารบริการที่ด้านหน้าวัง เนื่องจากอาคารบริการเดิมที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.  2546 จนถึงปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง ดังนั้นควรใช้ประโยชน์อาคารบริการที่ด้านหน้าวัง โดยกรมศิลปากรได้
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จัดสร้างศูนย์เผยแพร่ข้อมูลขึ้นแห่งใหม่ให้เป็นจุดบริการติดต่อสอบถาม แต่สิ ่งที่ควรด าเนินการ
เพ่ิมเติม คือ ห้องเผยแพร่ข้อมูลให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติม  
 1.5 ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปัจจุบัน
พระจุฑาธุชราชฐานขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว และไม่ได้
น าเสนอให้สาธารณชนรับทราบเท่าที่ควร หลังจากที่กรมศิลปากรด าเนินโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เสร็จสิ้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ เผยสาระความรู้ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไปรับรู้และเข้าถึงพระจุฑาธุชราชฐานให้มาก
ขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายกลางแจ้ง ฯลฯ  
 1.6 ควรจัดอบรมบุคลากรของพระจุฑาธุชราชฐาน มุ่งเน้นให้บุคลากรเป็นผู้บริการที่ดี
และการใช้กริยาวาจาเหมาะสมต่อผู้มาเยือนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม รวมทั้งควรปลูกฝังการให้ เป็น
ผู้บริการที่ดี เอาใจใส่ ให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถามนักท่องเที่ยว และควรต้องปรับปรุงศักยภาพ
ยุวมัคคุเทศก์น าชม ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของพระจุฑาธุชราชฐานต้องเอาใจใส่ก ากับดูแลสอบถาม และถ่ายทอด
ความรู้ให้กับมัคคุเทศก์น้อยน าชมให้มากขึ้น 
 1.7 ควรเพิ่มป้ายสื่อความหมาย ให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าพระจุฑาธุชราชฐานมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเพ่ือแสดงออกทางสัญลักษณ์ ได้แก่ 
  ป้ายข้อความ ค าว่า เขตพระราชฐาน สามารถติดตั้งไว้ทางหน้าทางเข้าประตูหน้า
วัง ทั้งนี้ เพ่ือท าให้ผู้เข้าเยี่ยมตระหนักถึงความส าคัญและการประพฤติตนให้เหมาะสม 
  ป้ายประวัติความเป็นมาในต าแหน่งที่ตั้งของพระที่นั่งและต าหนักเดิมที่เคย
ปรากฏเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 โดยใช้รูปภาพประกอบข้อมูลบรรยาย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง  
  ป้ายแผนผังขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีเพียงแผ่นป้ายแผนผัง ขนาดเล็กไม่อยู่ในระดับ
สายตาท าให้นักท่องเที่ยวมองไม่เห็น ดังนั้น จึงควรมีป้ายแผนผังขนาดใหญ่และควรอยู่ในจุดที่
นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้ง่าย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้อ่าน และเห็นภาพรวมก่อนเดินเที่ยว          
แล้วเดินไปยังจุดที่ต้องชม 
 1.8 ควรเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน โดยการสอดแทรกเพ่ิมบทเรียนเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของเกาะสีชังที่ประกอบด้วยพระจุฑาธุชราชฐานเป็นหลัก เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึก
ตั้งแต่เด็กให้ทราบความเป็นมาท้องถิ่นของตน ดังนั้น เจ้าหน้าที่พระจุฑาธุชราชฐานในฐานะบุคลากร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควรเชื่อมโยงกับสถานศึกษาบนเกาะสีชังให้เพ่ิมหลักสูตรการเรียนการ
สอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน  
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 1.9 ควรมีห้องสมุดขนาดเล็ก เพ่ือให้นักท่องเที่ยวศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เนื่องจาก
พ้ืนที่พระจุฑาธุชราชฐานมีความเงียบสงบ เหมาะสมการอ่านหนังสือควรจัดเตรียมข้อมูลประวัติศาสตร์
เกาะสีชัง เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระจุฑาธุชราชฐาน นอกจากนี้ควรจ าหน่าย หนังสือขนาดเล็ก 
(Pocket Book) ที่มีการบอกเล่าเรื่องงราวพระจุฑาธุชราชฐาน 
 1.10 ควรติดตั้งเสียงตามสาย เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม โดยการ
บรรยาย บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมา เสียงตามสายจึงเป็นช่องทางหนึ่งของการบอกเล่า
เรื่องราวทางประวัติความเป็นและเปิดเพลงที่สอดคล้องกับสถานที่ เพ่ือสร้างบรรยากาศในการเที่ยวชม 
ขณะเดียวกันยังช่องทางสื่อสารให้ผู้เข้าเยี่ยมชมช่วยกันรักษาความสะอาด รวมทั้งการแจ้งเตือนต่างๆ และ
ควรติดตั้งทั่วบริเวณเป็นอุปกรณ์ที่มีความคงทนต่อสภาพอากาศริมทะเล และง่ายต่อการดูแลรักษา  
 2. ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการด้านภูมิทัศน์ มี 3 ประเด็น ได้แก่ 
 2.1 ควรบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมภูมิสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม 
ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ใน พ.ศ. 2558 ตามที่
ส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรีก าหนดไว้  
 2.2 ควรปรับปรุงภูมิทัศน์หรือเปิดพื้นที่บริเวณประภาคารแหลมวัง เพ่ือปรับปรุงให้
เป็นจุดชมวิว เพราะจุดนี้สามารถเป็นเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของพระจุฑาธุชราชฐานที่โดดเด่น 
เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ดังนั้น ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม 
เช่น ก าจัดวัชพืช ถางป่า แล้วปลูกดอกไม้สวยงามชนิดที่ทนต่อสภาพแห้งแล้ง  
 จากข้อเสนอดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแต่ในช่วง
ก่อนด าเนินการผู้บริหารของกรมศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควร ปรึกษาหารือกันในประเด็น
พนักงานดูแลสถานที่ไม่เพียงพอ เพราะปัจจุบันพนักงานดูความสะอาดสถานที่ภายในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐานมีเพียง 10 คน ส่วนการจัดจ้างพนักงานเพิ่ม ควรเป็นหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้
จัดจ้างพนักงาน เพราะกรมศิลปากรมีหน้าที่ด าเนินโครงการเท่านั้น ภาระการจ้างพนักงานดูแลจึงอยู่
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางการจดัการด้านบริการขั้นพืน้ฐาน ดังนี้ 
 3.1 ควรปรับปรุงระบบน้ า เนื่องจากภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานและบนเกาะสีชัง 
ขาดแคลนน้ าใช้ เพราะไม่มีแหล่งน้ าจืดควรมุ่งซ่อมแซมบ่อน้ าให้มีระบบน้ าดังที่สมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ท่านทรงโปรดเกล้าฯ ให้ท าบ่อพักน้ าต่างๆ เพ่ือกักเก็บน้ า 
แล้วสูบน้ าหมุนเวียนจากด้านล่างดูดน้ าขึ้นไปด้านบน ให้น้ าไหลลงมาเป็นการหมุนเวียนน้ าแล้วยัง
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กลายเป็นน้ าตกเหมือนเช่นในอดีต ขณะเดียวกันระบบน้ าหมุนเวียนยังเป็นส่วนสามารถช่วยแก้ปัญหา
น้ าในบ่อเน่าเสียได้และท าให้มีน้ ามารดต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงาม 
 3.2 ควรพิจาณาเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกเฉพาะสิ่งที่จ าเป็น จ านวน 3 รายการ 
คือ ควรจัดสร้างห้องน้ าให้บริการนักท่องเที่ยวในจุดที่อยู่ห่างไกล และควรพิจารณาน าเอารถกอล์ฟมา
ให้บริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประมาณ 4-5 คัน อย่างไรก็ตามไม่ควรมีรถกอล์ฟจ านวนมาก 
เพราะท าให้พ้ืนที่ไม่สงบ และอาจท าให้เสน่ห์ความเงียบสงบหายไป และควรพิจารณาให้น ารถจักรยาน
มาให้บริการนักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานเที่ยวชมภายในและภายนอกเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน เนื่องจากการใช้จักรยานไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและไม่เกิดมลภาวะใดๆ  
 3.3 ควรเพิ่มร้านขายของที่สร้างขึ้นใหม่ด้านหน้าวัง ปัจจุบันมีเพียงร้านจ าหน่าย
เครื่องดื่มที่เรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนเขียวมีเพียง 1 แห่ง ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นตามที่กรมศิลปากรได้
จัดสร้างขายร้านจ าหน่ายสินค้าไว้ที่บริเวณหน้าวัง โดยให้เจ้าหน้าที่พระจุฑาธุชราชฐานมีอ านาจหน้าที่
บริการจัดการโดยที่ร้านจ าหน่ายสินค้าควรขายสิ่งของที่จ าเป็นเท่านั้น เช่น ของที่ระลึกที่เป็น
สัญลักษณ์พระจุฑาธุชราชฐานในรูปแบบแฟชั่น เสื้อยืด ร่ม หมวก พวงกุญแจ หนังสือ ของฝาก 
เครื่องดื่ม ฯลฯ ร้านขายของควรมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และสามารถปรับปรุงให้เป็น
เอกลักษณ์ของพระจุฑาธุชราชฐาน เช่น เป็นมุมถ่ายภาพ จัดเตรียมม้านั่งและซุ้มถ่ายภาพ สวยงาม 
แล้วมีชื่อบงบอกสถานที่ให้ตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอ านาจบริหาร
จัดการร้านค้าไม่ควรเปิดประมูลร้านขายของให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
 3.5 ควรติดตั้งป้ายแผนผังกลางแจ้ง ที่มีขนาดใหญ่ โดยจัดแสดงไว้ที่หน้าทางเข้าหน้า
วัง ถึงแม้ว่าปัจจุบันมีป้ายแผนผังที่อยู่ด้านหน้าวัง แต่ป้ายมีขนาดเล็กและอยู่ในมุมลับตา ดังนั้น ควรท า
ให้นักท่องเที่ยวเห็นจุดท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานก่อนเดินไปเยี่ยมชมยังจุดนั้นๆ และ
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ข้อเสีย ป้ายขนาดใหญ่อาจพังช ารุดเสียหาย เพราะที่เกาะสีชัง มีกระแสลมแรง 
โดยเฉพาะช่วงลมใน ในขณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบกับภูมิทัศน์   
 3.6 ควรแก้ไขปัญหาขยะสะสม โดยการประสานงานกับเทศบาลต าบลเกาะสีชังให้
ขนย้ายขยะไปทิ้งทุกวัน  
 4. ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัย มี 3 รายการ ดังนี้ 
 4.1 ควรอบรมบุคลากรของพระจุฑาธุชราชฐาน ให้เป็นผู้บริการที่ดีและการใช้กริยา 
วาจาด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม อ่อนโยน ควรสร้างความเข้าใจให้เป็นผู้บริการที่ดี และการใช้วาจาที่
สุภาพและเหมาะสม และควรเป็นกันเองกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ด ี
 4.2 ควรพิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ควรเตรียมการเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวที่มีโอกาสขยายตัวมากขึ้น ในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมส่วนใหญ่เป็น
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เพศหญิง เพราะฉะนั้น ควรสร้างความอบอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งควรเพ่ิมจุดดูแลความ
ปลอดภัย จุดเสี่ยงที่ลับต่างๆ และในบางจุดควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด 
 4.3 ควรเตรียมการด้านการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันขาดอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด ระบบการแจ้งเตือนภัย ฯลฯ ดังนั้น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยควรติดตั้งกล้องวงจรปิดในที่ลับตา และก าชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ให้
สอดส่องดูแลประจ าจุดเสี่ยงต่างๆ เนื่องจากภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมีพ้ืนที่บริเวณกว้างและ
เป็นผืนป่า รวมทั้งเป็นพื้นที่ติดชายทะเลที่มีผู้คนเข้ามาท ากิจกรรม  
 5. ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการแบบมีส่วนร่วม มี 3 รายการ ดังนี้ 
 5.1 ควรชี้แจงวาระแผนงานของพระจุฑาธุชราชฐาน โดยเจ้าหน้าที่พระจุฑาธุชราช
ฐานเป็นตัวแทนกรมศิลปากรชี้แจ้งวาระแผนงานต่างๆ ให้คนท้องถิ่นเกาะสีชังรับรู้รับทราบ และสร้าง
ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ควรประชาสัมพันธ์ชี้แจ้งวาระแผนงานของพระจุฑาธุชราชฐานผ่านเสียงตาม
สายในชุมชน และชี้แจ้งวาระแผนงานผ่านที่ประชุมของทางอ าเภอตามที่ได้มีการจัดประชุมหัวหน้า
หน่วยงานราชการบนเกาะสีชังในทุกเดือน เพ่ือให้เกิดการรับรับรู้ในทิศทางเดียวกัน  
 5.2 ควรเปิดเวทีเสวนาและจัดประชุม โดยเจ้าหน้าที่พระจุฑาธุชราชฐานควรเป็น
ตัวแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตัวแทนกรมศิลปากร เปิดโอกาสให้กับภาคภาคีท้องถิ่นได้ส่วน
ร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งควรก าหนดแผนงานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตพระ
จุฑาธุชราชฐานในอนาคต โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม  
 5.3 ควรจัดตั้งคณะกรรมการภาคภาคีเครือข่าย โดยการแต่งตั้งผู้แทนภาคส่วนต่าง  ๆ
เช่น ตัวแทนภาคประชาชน เทศบาล ที่ว่าอ าเภอ ตัวแทนผู้ประกอบการ ฯลฯ ร่วมกันเป็นคณะกรรมการ ภาค
ภาคีเครือข่าย การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือแก้ปัญหาขาดความร่วมมือจากภาคภาคีท้องถิ่น 
และลดทอดความขัดแย้งด้านความคิดเห็น ดังนั้น ควรเปิดโอกาสให้ภาคภาคีได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานให้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
เครอืข่าย   
 1. มีหน้าที่ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสนับสนุน โดยเฉพาะ
ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 2. มีหน้าที่ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
 3. มีส่วนร่วมจัดท าแผนงาน มีเป้าหมายอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือก่อให้เกิดความ
รัก ความผูกพันกับมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน  
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 4. มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานที่ ทั้งนี้ ควรใช้สถานที่พระจุฑาธุช
ราชฐานจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้มากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมในเวลากลางคืนในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
แต่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมและเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
 6. ข้อเสนอแนะกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว มี 4 รายการ ดังนี้ 
 6.1 ควรจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานที่ ในโอกาสพิเศษต่างๆ แต่ต้องเกี่ยวเนื่องกับสถานที่หรือการจ าลองเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 เช่น วันประสูติเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก เนื่องจากพระองค์ท่าน
ประสูติที่พระจุฑาธุชราชฐาน ดังนั้น ควรจัดกิจกรรมร าลึกถึงพระราชประวัติพระองค์ท่าน แล้ว
เชื่อมโยงกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ในรูปแบบบันเทิงสอดแทรกสาระความรู้ ในขณะเดียวกันยัง
เป็นการสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น เช่น จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน ริม
ทะเล กินลม ชมวัง ฯลฯ  
 6.2 ควรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการออก
ก าลังกาย เนื่องจากภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมีพ้ืนที่บริเวณกว้างและเป็นพ้ืนที่ริมทะเลที่สามารถ
จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจึงเป็นช่องทาง การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการออกก าลังกายของชาวเกาะสีชังและนักท่องเที่ยวทั่วไป เช่น การแข่งขันมวย
ทะเล วอลเลย์บอลชายหาด แข่งเรือพาย ฯลฯ  
 6.3 ควรมีมุมถ่ายภาพย้อนยุคและควรมีชุดเสื้อผ้าแบบสมัยรัชกาลที่ 5 ให้เช่าชุด
เสื้อผ้าถ่ายรูป โดยจัดท ามุมจ าลองเหตุการณ์ส าคัญประวัติศาสตร์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ เป็นที่
ระลึกของการเดินทางมาท่องเที่ยวที่พระจุฑาธุชราชฐาน  
 6.4 ควรพิจารณาการขยายเวลาให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมในเวลาคืน ในหลังจากที่กรม
ศิลปากรด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสร็จสมบูรณ์ ควรขยายเวลาให้
นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมในเวลาคืน แต่ไม่เกิน 22.00 น. เพราะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง         
ไม่ค่อยมีแหล่งที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเพียงการเล่นน้ าทะเล พอเล่นน้ าทะเลเสร็จ แล้วไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว
ในเวลากลางคืน ดังนั้น ถ้าหากพ้ืนที่พระจุฑาธุชราชฐาน เปิดพ้ืนที่บูรณะปรับปรุงเสร็จสิ้น ควรท าให้
นักท่องเที่ยวมีที่เที่ยวชมทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 
 จากการข้อเสนอดังที่กล่าวทั้งหมดนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นแนวทางที่ท าให้พระจุฑาธุช           
ราชฐาน ยังทรงคุณค่าและคุณส าคัญในฐานะมรดกวัฒนธรรม โดยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าไป
ปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในฐานะแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรมให้ชุมชนท้องถิ่นเกาะสีชังยังคงหวงแหนทรัพยากรวัฒนธรรม/มรดกวัฒนธรรมที่ดี
งามของตนไว้สืบเนื่องอย่างมีศักดิ์ศรีต่อไป 
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ประโยชน์จากการศึกษา 
 1. ได้กรอบแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมให้พ้ืนที่ที่มี
ลักษณะคล้ายกันได้น าเอาไปปฏิบัติใช้เป็นแบบอย่างด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืน 
 2. ท าให้เห็นกระแสเรียกร้องจากภาคประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรม 
 3. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเขตพระจุฑาธุชราชฐานในมิติด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรม สามารถช่วยกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนถึงวิถีทางของการท านุ บ ารุง 
รักษาอย่างเหมาะสม อีกท้ังได้มีการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจและเผยแพร่ให้ผู้คนได้ชื่นชม สัมผัส 
เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม 
 4. ท าให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานภายใต้ข้อจ ากัด
ด้านนโยบายและบทหน้าที่หน้าของหน่วยงานภาครัฐฯ 
 5. ได้รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานด้วย
รูปแบบที่เหมาะและยั่งยืน ตลอดจนให้หน่วยงานและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้
จริงเป็นรูปธรรม 
 6. ท าให้แหล่งโบราณสถานหรือมรดกวัฒนธรรมที่มีกรณีคล้ายกันได้น าเอารูปแบบการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมไปปรับใช้ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านภูมิทัศน์ ด้านการ
บริการขั้นพ้ืนฐาน ด้านความปลอดภัย และการมีส่วนร่วม ซึ่งทั้งด้านกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นแนวคิดที่บ่ง
บอกถึงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาครบคลุมในประเด็นการศึกษารวบรวมข้อมูลการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน และประเมินปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขต
พระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา ท าให้ทราบถึงข้อบกพร้องในมิติต่างๆ ดังนั้น ประเด็นที่ควรศึกษาให้เป็น
ประโยชน์ในครั้งต่อไป มี 4 รายการ คือ 
 1. ควรศึกษาส ารวจหลักฐานทางโบราณคดีภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เพ่ือวิเคราะห์
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งและต าหนักเดิมที่เคยปรากฏเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 เพราะสามารถ
น าไปสู่การถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวและสาธารชนรับรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดท าแบบจ าลอง จัดแสดง
นิทรรศการ ฯลฯ   
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 2. ควรศึกษารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ตลอดจน
แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม เพ่ือตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมาย
ทางการท่องเที่ยวด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 3. ควรศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐานและเกาะสีชัง เพ่ือก าหนดทิศทางของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 4. ควรศึกษาแนวทางการจัดการแบบมีส่วนร่วมรูปแบบเครือข่ายภาคภาคีเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง  
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ส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี.  (2557).  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน จังหวัด 
 ชลบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
 พระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ปี 2558 [แฟูมข้อมูลคอมพิวเตอร์].  
 ปราจีนบุรี: ม.ป.ท. 
อังสนา บุญโยภาส.  (2549). “การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรสภาพแวดล้อมชุมชนและการทอ่งเที่ยว.”  
 วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 3: 146-169. 
เอนก นาวิกมูล.  (2554).  สีชัง ความหลังครั้งรัชกาลที่ 5.  กรุงเทพฯ: แสงดาว.  
Google Earth.  (2556).  ภาพถ่ายทางอากาศเกาะสีชัง – พระจุฑาธุชราชฐาน.  เข้าถึงเมื่อ  
 15 กรกฎาคม.  เข้าถึงได้จาก Google Earth Program. 
ICOMOS.  (2555).  กฎบัตรระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม.  เข้าถึงเมื่อ  
 11 มกราคม.  เข้าถึงได้จาก http://www.icomosthai.org/charters/tourism.pdf 
_________.  (2556).  ร่างกฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม.   
 เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม.  เข้าถึงได้จาก http://www.icomosthai.org/ 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
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แบบส ารวจประกอบการศึกษาวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง ความเป็นไปได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 

อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว……………………………………………………………….…………………….……………………….….. 
ประเภท…………………………………………………………………………………………………….……………………….….. 
ต าแหน่งที่ตั้ง………………………………………………………………………………………..………………………………… 
ขอบเขตติดต่อ………………………….………………………..…………………………………….…………………………….. 
 1. ทิศเหนือ...................................................................................................................................................... 
 2. ทิศใต้............................................................................................................................................................ 
 3. ทิศตะวันออก.............................................................................................................................................. 
 4. ทิศตะวันตก................................................................................................................................................. 
ประวัติความเป็นมา............................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................. .................................................................................... ..............
............................................................................................................................. ...................................

 

ค าชี้แจง  
                แบบส ารวจนี้ เพื่อเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
โดยการลงพื้นที่ภาคสนาม ด้วยการเดินเท้าส ารวจ จดบันทึกสิ่งที่บ่งช้ีว่าเป็นการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมในเขตพื้นที่พระจุฑาธุชราชฐาน รวมทั้งศึกษาส ารวจจากข้อมูลที่ เป็นเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี  1  การจัดการด้านแหล่งเรยีนรู ้

 ส่วนท่ี  2  การจัดการด้านภมูิทัศน์ 

 ส่วนท่ี  3  การจัดการด้านบริการพื้นฐาน 

 ส่วนท่ี  4  การจัดการด้านความปลอดภัย 

 ส่วนท่ี  5  การจัดการแบบมสี่วนรว่ม 
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............................................................................................................................. ...................................

.............................................................................................. ..................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................................................................................... ......

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................. ............................................................................................ ....... 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................ ....................................................................

............................................................................................................................. ................................... 
 
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรง 
 1. ชื่อหน่วยงาน  : ………………………………………………………..…………………………….……….. 
............................................................................................................................. ..................................
 2. ชื่อหน่วยงาน  : …………………………….………..……………………………….…...……….….….…. 
............................................................................................................................................................. ...
  
หน่วยงาน/กลุ่มบุคคลที่มีเกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ อ าเภอ จังหวัด 
 1. ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มบุคคล : ………….……………………..…………..…..….………………………... 
............................................................................................................................. ...................................
 2. ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มบุคคล.……..….………………...………..…….……..….….………………………. 
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
 3. ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มบุคคล : …………….……...………….…..……………….…........................... 
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
 4. ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มบุคคล: …………….…………………………..………………........................... 
………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…… 
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ค าชี้แจง : ในแบบส ารวจนี้ ส าหรับเครื่องหมาย     =   มี เครื่องหมาย     =  ไม่มี 
ส่วนที่ 1 การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ 
 1.1 ข้อมูลของโบราณสถาน    (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
…………………………………………………………………………………….……..…………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………..……………………………………
………….………………………………………………………………………………………………….…….…………………………
…………………………………………………………………………….………………………………..………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
..…………………………………………………………………………………………………………………………….……………...   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อผู้แต่ง ............................................................................. พ.ศ. ................................................... 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ..........................  
ประเภทข้อมูล...................................................................... ............................................................ 
ประเด็นการศึกษา....................................................................................................... ................... 
 ........................................................ ................................................................................................ 
………………………………………………………………………..…………………………...…………………………………
………………………………………………………………...............................................................................… 

  

 

ชื่อผู้แต่ง ............................................................................. พ.ศ. ................................................... 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ..........................  
ประเภทข้อมูล........................................................................................... ....................................... 
ประเด็นการศึกษา....................................................................................................... ................... 
 ........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………..…………………………...…………………………………
………………………………………………………………...............................................................................… 
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รวมจ านวนข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถาน................................ฉบับ...........................................................   
……………………………………………………………………………………………………………….……………………….….... 
 

 

ชื่อผู้แต่ง ............................................................................. พ.ศ. ................................................... 
ชื่อเรื่อง.................................................................................................. ...........................................  
ประเภทข้อมูล................................................................................................................. ................. 
ประเด็นการศึกษา..................................................... ..................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………..…………………………...…………………………………
………………………………………………………………...............................................................................… 

  

 

ชื่อผู้แต่ง ..........................................................................ปี พ.ศ. ................ ................................... 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ..........................  
ประเภทข้อมูล........................................................................................... ....................................... 
ประเด็นการศึกษา....................................................................................................... ................... 
 ........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………..…………………………...…………………………………
………………………………………………………………...............................................................................… 

  

 

ชื่อผู้แต่ง ............................................................................. พ.ศ. ................................................... 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ..........................  
ประเภทข้อมูล................................................................................................................. ................. 
ประเด็นการศึกษา....................................................................................................... ................... 
 ........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………..…………………………...…………………………………
………………………………………………………………...............................................................................… 
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 1.2 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว      ต าแหน่งที่ตั้ง.......................................................... 
 1.2.1 การจัดแสดงข้อมูลในลักษณะภาพถ่าย แผนผัง นิทรรศการ ค าอธิบาย ฯลฯ   
                             ถ้ามี อะไรบ้าง…………….…………………..…………………………………..…….…… 
............................................................................................................................. ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 1.2.2 วิทยากร หรือเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า อธิบายภาพรวม   (ท่ีศูนย์บริการ) 
                             ถ้ามี  จ านวนวิทยากร..................คน การปฏิบัติหน้าที่............................. 
................................................................................................................................. ............................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 1.2.3 ส่วนบริการนักท่องเที่ยว เช่น ที่ฝากสิ่งของ และติดตามของหาย ฯลฯ 
                              ถ้ามี  อย่างไรบ้าง................................................................................... 
................................................................................................................... ............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 1.2.4 ที่ท าการต ารวจท่องเที่ยว 
                              ถ้ามี  อย่างไรบ้าง...................................................................................... 
........................................................................................................... ..................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 2.5 ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ขายของที่ระลึก (ที่ศูนย์บริการ) 
                            ถ้ามี  จ าหน่ายอะไรบ้าง............................................................................... 
.......................................................................................................................... ...................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
         1.2.6 ห้องสุขา (ภายในศูนย์บริการ)   
                            ถ้ามี  จ านวน.................ห้อง การดูแลความสะอาด................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2.7 บริเวณท่ีนั่งพักผ่อน หรือที่นัดพบ 
                              ถ้ามี  อย่างไรบ้าง...................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
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 1.3 การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์    (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อ
ถัดไป) ……………………………………………………………………………………………………...……........................... 
 

 
นิทรรศการภายในตึก/อาคารที่ 1.................................................................................................... 
 

นิทรรศการ 
ภายในตึก 
 

 

   เนื้อหาสาระ..................................................................................... 
........................................................................ .......................................... 
…………………………………………………………………………………………….………. 
 

 

ภาษา 

  

   ไทย             อังกฤษ         ภาษาอ่ืนๆ ระบุ..................... 
 

 

สภาพนิทรรศการ
ปัจจุบัน  

  

   ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   ปานกลาง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   อ่ืนๆ................................................................................................. 
 

 

เจ้าหน้าที่ประจ าตึก 
  
   จ านวน..........................คน 
 

 
 
นิทรรศการภายในตึก/อาคารที่ 2.................................................................................................... 
 

นิทรรศการ 
ภายในตึก 
 

 

    เนื้อหาสาระ................................................................................... 
................................................................................... .............................. 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ภาษา 

  

   ไทย             อังกฤษ         ภาษาอ่ืนๆ ระบุ.................... 
 

 

สภาพนิทรรศการ
ปัจจุบัน  

  

   ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   ปานกลาง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   อ่ืนๆ................................................................................................ 
 

 

เจ้าหน้าที่ประจ าตึก 
  

   จ านวน..........................คน 
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นิทรรศการภายในตึก/อาคารที่ 3 ................................................................................................... 
 

นิทรรศการ 
ภายในตึก 
 

 

    เนื้อหาสาระ.................................................................................. 
................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ภาษา 

  

   ไทย             อังกฤษ         ภาษาอ่ืนๆ ระบุ.................... 
 

 

สภาพนิทรรศการ
ปัจจุบัน  

  

   ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   ปานกลาง/ สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   อ่ืนๆ................................................................................................ 
 

 

 

เจ้าหน้าที่ประจ าตึก 
  
   จ านวน..........................คน 
 

 
 

 
นิทรรศการภายในตึก/อาคารที่ 4 ................................................................................................... 
 

นิทรรศการ 
ภายในตึก 
 

 

    เนื้อหาสาระ................................................................................... 
................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

ภาษา 

  

   ไทย             อังกฤษ         ภาษาอ่ืนๆ ระบุ.................... 
 

 

สภาพนิทรรศการ
ปัจจุบัน  

  

   ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   ปานกลาง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   อ่ืนๆ............................................................................................ 
 

 
เจ้าหน้าที่ประจ าตึก 

  
   จ านวน..........................คน 
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 1.4 วิทยากร      (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
รวมจ านวน.........................คน .......................................... .................................................................... 
การให้บริการ............................................................................... ........................................................... 
…………………………………………………………………………….…..……………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
 1.5 มัคคุเทศก์น าชม      (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
รวมจ านวน.........................คน ........................................................................... ................................... 
การให้บริการ............................................................................. ............................................................. 
…………………………………………………………………………….…..…………………………………………………….…….. 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 1.6 คู่มือ/แผ่นพับน าชม    (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
 

 

เนื้อหาสาระ 
 

…………………………………………………………………………..……………………………. 
……………………………………………………………………………..…………………………. 
…………………………………………………………………………..……………………………. 

 

ภาษา   
     

     ฉบับภาษาไทย    
     ฉบับภาษาอังกฤษ   
     ฉบับภาษาอ่ืนๆ ระบุ......................................................................... 
 

 
                          สื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ ............................................................................................. 
................................................................................................................... ............................................. 
..................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................. ................................................... 
....................................................................................................................... ......................................... 
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 1.7 ป้ายสื่อความหมาย/ป้ายข้อมูล    (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
………………………………………………………………………………………………..…………………….………………………
……………………………………………………………..……………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…… 
 จุดติดตั้งที่ 1 ............................................................................................................... 
 จุดติดตั้งที่ 2 ........................................................ .......................................................
 จุดติดตั้งที่ 3 ........................................................ .......................................................
 จุดติดตั้งที่ 4 ........................................................ ....................................................... 
 จุดติดตั้งที่ 5 ........................................................ .......................................................
 จุดติดตั้งที่ 6 ........................................................ .......................................................
 จุดติดตั้งที่ 7 ........................................................ ....................................................... 
 จุดติดตั้งที่ 8 ........................................................ .......................................................
 จุดติดตั้งที่ 9 ........................................................ .......................................................
 จุดติดตั้งที่ 10 ............................................................................................................
 จุดติดตั้งที่ 11 . ..........................................................................................................
 จุดติดตั้งที่ 12 .......................................................................................................... 
 

 

รวมจ านวนป้ายข้อมูล.........................ปูาย............................................. .......................................... 
 

วัสดุอุปกรณ์ 
 แผ่นป้าย    
      

 

   แก้ว/กระจก           อะคริลิค/พลาสติก     ไม ้

   ไม้อัด                   เหล็ก/อลูมิเนียม        อ่ืนๆ.............. 
 

 

วัสดุอุปกรณ์ 
ขาตั้งป้าย   
                

 

   เหล็ก                   ไม้                         ปูน 
   พลาสติก               อ่ืนๆ......................... 
 

 

สภาพปัจจุบัน 
 

 
   ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน [  ]  ได้ [  ]  ไม่ได้ 
   ปานกลาง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   อ่ืนๆ................................................................................................. 
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 1.8 สื่อโสตทัศน์     (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
 

 

จุดที่จัดแสดง 
  

…………………………………..…………………………………..………………………..……. 
 

ประเภท/ชนิด 
 

     โทรทัศน์               วิทยุ/เสียง             วิดีโอ  
    ภาพยนตร์          สื่อผสม                อ่ืนๆ....................... 
 

 

เนื้อหาสาระท่ีน าเสนอ 
 

……………………………………………………………………....................................... 
…………………………………………………………………………………………………….… 
 

 

สภาพปัจจุบัน 
 

    ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    ปานกลาง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    อ่ืนๆ.......................................................................... ....................... 
 

  
 1.9 การประชาสัมพันธ์      กรณีการเผยแพร่ข้อมูล สาระ ความรู้ และกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
 

 

ช่องทางสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ 

 

 

ช่องทางสื่อที่ 1. ……………………………………………………………….…………….. 
ช่องทางสื่อที่ 2. ………………………………………………………………….………….. 
ช่องทางสื่อที่ 3. ……………………………………………….……………………………. 
 

 

สาระท่ีน าเสนอ 
 

  1. ….……….………………………………………………….………………………….…... 
  2. ..…..………………………………………………………………………………….……... 
  3. ……………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ความถี่ท่ีน าเสนอ 
  

   ทุกวัน                   ทุก 2-3 วัน             ทุกสัปดาห์     
   ทุก 2-3 สัปดาห์       ทุกเดือน                 ทุกปี 
   อ่ืนๆ................................................................................................. 
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 1.10 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Online)      (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
 

 

ประเภท 
 

   CAI                      WBI  (Web-based)       e-Learning 
   E-book            Learning Object        E-Training 
   อ่ืนๆ............................................................................................ 
 

 

รายช่ือ เว็บไซต์ 
 (Web Site) 

 

............................................................................................................ 

............................................................................................................. 
 

 

เนื้อหาสาระ 
 

 

............................................................. ............................................... 

..................................................................... ....................................... 

............................................................................................................ 
 

 
ค าชี้แจง : ในแบบส ารวจนี้ ส าหรับเครื่องหมาย     =   มี เครื่องหมาย     =  ไม่มี 
ส่วนที่ 2 การจัดการด้านภูมิทัศน์ 
 2.1 การก ากับดูแลองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น     (ถ้าไม่มี ข้ามไปใน
ข้อถัดไป)…………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………
……………………………………………………………………..……………………………………….………………………………
………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………….………….…………… 
 2.1.1 ก าหนดระยะควบคุมสภาพแวดล้อม 20 เมตร จากแนวขอบโบราณสถาน (ควบคุม
สภาพแวดล้อมนี้ หมายถึง การควบคุมเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการเหยียบย่ า เพ่ือการปูองกันและเตรียมพ้ืนที่
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าในอนาคต)  
                     ถ้ามี  อย่างไรบ้าง.................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. ................................... 
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 2.1.2 การก ากับดูแลความสะอาดของบริเวณ - ก าจัดวัชพืชต่างๆ 
                              ถ้ามี  อย่างไรบ้าง...................................................................................... 
..................................................................................................................... ........................................... 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………….…….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 2.1.3 อ่ืนๆ................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 2.2 การควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่     (ถ้าไม่มี ข้ามไปข้อถัดไป) 
รวมจ านวนอาคาร/สิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด......................................................................อาคาร/หลัง             
 

 

ต าแหน่งที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ จุดที่ 1. ................................................................................... 
 

การใช้งาน……………………………………………………………………..………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

รูปแบบ รูปทรง วัสดุ และสี (กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมหรือไม่)……………………………………….……. 
……………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 
 

                         กลมกลืน                   ปานกลาง                 ไม่กลมกลืน 
 

 

สภาพปัจจุบัน 
 

   ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   ปานกลาง/ สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   อ่ืนๆ............................................................................................................ 
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ต าแหน่งที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ จุดที่ 2. ................................................................................. 
 

 

การใช้งาน……………………………………………………..…………………………………………………….………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
 

 

รูปแบบ รูปทรง วัสดุ และสี (กลมกลือกับสภาพแวดล้อมหรือไม่ )………………………………….………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………... 
                             กลมกลืน                   ปานกลาง                 ไม่กลมกลืน 
 

 

สภาพ
ปัจจุบัน 

 

   ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   ปานกลาง/ สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   อ่ืนๆ.................................................................................................................. 
 
 

 
 

ต าแหน่งที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ จุดที่ 3. ................................................................................. 
 

 

การใช้งาน……………………………………………………………..………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

รูปแบบ รูปทรง วัสดุ และสี (กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมหรือไม่ )…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 

                       กลมกลืน                   ปานกลาง                 ไม่กลมกลืน 
 

 

สภาพ
ปัจจุบัน 

 

   ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   ปานกลาง/ สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
   อ่ืนๆ.......................................................................... ................................... 
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 2.3 การบ ารุง ดูแล รักษา สวน ต้นไม้ ดอกไม้    (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป)  
ถ้ามี อย่างไรบ้าง....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
ค าชี้แจง : ในแบบส ารวจนี้ ส าหรับเครื่องหมาย     =   มี เครื่องหมาย     =  ไม่มี 
ส่วนที่ 3 การจัดการด้านบริการพื้นฐาน 
 3.1 สถานที่จอดรถ    จ านวนสถานที่จอดรถทั้งหมด...........................................จุด 
 

 
  
 

 

 

ต าแหน่งบริเวณลานที่จอดรถ  จุดที่ 1........................................................................................... 
 

วัสดุพื้นผิว 
ลานจอดรถ 
 
 
 

 

    พ้ืนคอนกรีต        พ้ืนคอนกรีตผิวหินแกรนิตก้อนธรรมชาติ 
    พ้ืนลาดยาง         พ้ืนคอนกรีตผิวหินแกรนิตขนาดเล็ก 
    พ้ืนดิน               พ้ืนดินบดอัดแน่นโรยหินก่อสร้าง   
    พ้ืนลูกรัง              อ่ืนๆ................................................................ 
 

 

สภาพปัจจุบัน 

 

    ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    ปานกลาง/ สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    อ่ืนๆ...................................................................................................... 
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ต าแหน่งบริเวณลานที่จอดรถ  จุดที่ 2........................................................................................... 
 

 

วัสดุพื้นผิว 
ลานจอดรถ 
 
 
 

 

    พ้ืนคอนกรีต        พ้ืนคอนกรีตผิวหินแกรนิตก้อนธรรมชาติ 
    พ้ืนลาดยาง         พ้ืนคอนกรีตผิวหินแกรนิตขนาดเล็ก 
    พ้ืนดิน               พ้ืนดินบดอัดแน่นโรยหินก่อสร้าง   
    พ้ืนลูกรัง              อ่ืนๆ............................................................... 

 

สภาพปัจจุบัน 

 

    ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    ปานกลาง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    อ่ืนๆ................................................................................................... 
 

 

 

ต าแหน่งบริเวณลานที่จอดรถ  จุดที่ 3........................................................................................... 
 

 

วัสดุพื้นผิว 
ลานจอดรถ 
 
 
 

 

    พ้ืนคอนกรีต        พ้ืนคอนกรีตผิวหินแกรนิตก้อนธรรมชาติ 
    พ้ืนลาดยาง         พ้ืนคอนกรีตผิวหินแกรนิตขนาดเล็ก 
    พ้ืนดิน               พ้ืนดินบดอัดแน่นโรยหินก่อสร้าง   
    พ้ืนลูกรัง              อ่ืนๆ.................................................... 

 

สภาพปัจจุบัน 

 

    ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    ปานกลาง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    อ่ืนๆ..................................................................................................... 
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 3.2 ทางเดินเท้า      (ถ้า ไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
 

 

 

จ านวนเส้นทางเดินเท้าที่นักท่องเที่ยวใช้สัญจร......................................................เส้นทางเดินเท้า 

 

ความกว้าง..........................................เมตร/ระยะทาง..................................................................... 
จ านวนช่องจราจร..............................ช่อง 
 

 

วัสดุพื้นผิวทางเดิน                   
 

     พ้ืนคอนกรีต         พ้ืนคอนกรีตผิวหินแกรนิตก้อนธรรมชาติ 
     พ้ืนลาดยาง          พ้ืนคอนกรีตผิวหินแกรนิตขนาดเล็ก 
     พ้ืนดิน                พ้ืนดินบดอัดแน่นโรยหินก่อสร้าง   
     พ้ืนลูกรัง               อ่ืนๆ........................................................... 
 

 

สภาพปัจจุบัน 
 

     ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
     ปานกลาง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
     สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
     อ่ืนๆ................................................................................................ 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3 ป้ายบอกทิศทาง     (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
 จ านวนปูายบอกทิศทาง............................ปูาย............................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

วัสดุอุปกรณ์ 
แผ่นป้าย    

  

     แก้ว/กระจก         อะคริลิค/พลาสติก     ไม ้
     ไม้อัด                 เหล็ก/อลูมิเนียม        อ่ืนๆ................ 

 

วัสดุอุปกรณ์ 
ขาตั้งป้าย                  

 

     เหล็ก                 ไม้                         ปูน 
     พลาสติก             อ่ืนๆ.......................................................... 

 

สภาพปัจจุบัน 
 

 

     ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    ปานกลาง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
     สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
     อ่ืนๆ............................................................................................... 
 

 
 3.4 สิ่งประกอบบริเวณ    (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
 

 

บริเวณที่ตั้ง ม้านั่ง......................................................................จ านวน..................... ตัว  
 

 

วัสดุอุปกรณ์ม้านั่ง                  
 

    เหล็ก                    ไม้                        ปูน 
    พลาสติก                หิน                       ไม้ และเหล็ก   
     อ่ืนๆ.............................................................................................. 
 

 

สภาพปัจจุบัน 
 

 

    ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้ [  ]  ไม่ได้ 
    ปานกลาง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
     อ่ืนๆ............................................................................ ................. 
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บริเวณที่ตั้งโต๊ะ............................................................. ............จ านวน........................ตวั 
 

 
วัสดุอุปกรณ์โต๊ะ                 

   

     เหล็ก                  ไม้                     ปูน 
     พลาสติก              หิน                    ไม้ และเหล็ก   
     อ่ืนๆ.....................................................................................  

 
 
สภาพปัจจุบัน 
 

  

     ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้ [  ]  ไม่ได้ 
     ปานกลาง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
     สภาพดี/แข็งแรง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
     อ่ืนๆ.....................................................................................  
 

 
รวมจ านวน ม้านั่ง /เก้าอ้ี.................................ตัว  รวมจ านวน โต๊ะ..................... ...................ตัว 
อ่ืน.............................................................................. ............................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..… 
 
 3.5 ศาลาที่พัก      (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
 

 
ที่ตั้ง ศาลาที่พัก.........................................................จ านวน..............................หลัง 
 

 

วัสดุอุปกรณ์ศาลา  
 

     เหล็ก                  ไม้                       ปูน 
     พลาสติก              หิน                      ไม้ และเหล็ก   
     อ่ืนๆ............................................................................................... 
 

 

สภาพปัจจุบัน 
 

 

     ช ารุด/ ทรุดโทรม/ เสื่อมสภาพ/ ไม่สามารถใช้งานได้/.................. 
     ปานกลาง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
     สภาพดี/ แข็งแรง/สามารถใช้งานได้/............................................ 
     อ่ืนๆ............................................................................................... 
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 3.6 ห้องสุขา    (ถ้า ไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
 

 
 

ที่ตั้งห้องสุขา จุดที่ 1 
 

............................................................................................................. 
 

รูปแบบ รูปทรง และสี 
 

............................................................................................................. 

......................................................... .................................................... 
 

 

แยกห้อง ชาย-หญิง 
 

  …….……..……………………….…………………………………………………... 
        จ านวนห้องน้ าชาย................................................ห้อง 
        จ านวนห้องน้ าหญิง...............................................ห้อง 
    ห้องสุขาส าหรับผู้พิการ.........................................ห้อง 
 

 

วัสดุสิ่งก่อสร้าง 
  

     ปูน                              ไม้                                       
     กระเบื้อง                       อ่ืนๆ..................................... 
 
 

 

สุขภัณฑ์ที่ใช้                                            
  

         ชักโครก                        ตักราด 
     โถปัสสาวะชาย                 อ่ืนๆ...................................... 
 
 

 

ความคงทนถาวร   
  

      ถาวร                            ชั่วคราว 

 

 

สภาพปัจจุบัน 
  

     ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/ไม่สามารถใช้งานได้/................ 
     ปานกลาง/สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
     สภาพดี/แข็งแรง/ สามารถใช้งานได้/....................................... 
     อ่ืนๆ.......................................................................................... 
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ที่ตั้งห้องสุขา จุดที่ 2 
 

............................................................................................................. 
 

 

รูปแบบ รูปทรง และสี 
 

............................................................................................................. 

................................................................................... .......................... 
 

 

แยกห้อง ชาย-หญิง 
 

    ………..……………………….…………………………………….……………... 
         จ านวนห้องน้ าชาย.............................................................ห้อง 
         จ านวนห้องน้ าหญิง............................................................ห้อง 
     ห้องสุขาส าหรับผู้พิการ......................................................ห้อง 
 

 

วัสดุสิ่งก่อสร้าง 
  

     ปูน                                ไม้                                    
      กระเบื้อง                         อ่ืนๆ................................... 
 

 

สุขภัณฑ์ที่ใช้                                            
   

       ชักโครก                         ตักราด 
      โถปัสสาวะชาย                 อ่ืนๆ.................................... 
 

 

ความคงทนถาวร   
    

      ถาวร                             ชั่วคราว 

 

 

สภาพปัจจุบัน 
 

       ช ารุด/ ทรุดโทรม/ เสื่อมสภาพ/ ไม่สามารถใช้งานได้/........... 
     ปานกลาง/ สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
     สภาพดี/ แข็งแรง/สามารถใช้งานได้/....................................... 
     อ่ืนๆ..................................................................... ..................... 
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ที่ตั้งห้องสุขา จุดที่ 3 
 

 

 

............................................................................................................. 
 
 

 

รูปแบบ รูปทรง และสี 
 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
 

 

แยกห้อง ชาย-หญิง 
 

    ………..……………………….……………………………………….…………... 
        จ านวนห้องน้ าชาย.............................................ห้อง 
        จ านวนห้องน้ าหญิง............................................ห้อง 
    ห้องสุขาส าหรับผู้พิการ......................................ห้อง 
 
 

 

วัสดุสิ่งก่อสร้าง 
  

    ปูน                               ไม้                                    

     กระเบื้อง                        อ่ืนๆ.................................... 
 
 

 

สุขภัณฑ์ที่ใช้       
                                      

   

     ชักโครก                         ตักราด 
    โถปัสสาวะชาย                 อ่ืนๆ.................................... 
 
 

 

ความคงทนถาวร   
 

    

    ถาวร                             ชั่วคราว 

 
 

สภาพปัจจุบัน 
   

    ช ารุด/ทรุดโทรม/เสื่อมสภาพ/ไม่สามารถใช้งานได้/.................. 
    ปานกลาง/ สามารถใช้งาน  [  ]  ได้  [  ]  ไม่ได้ 
    สภาพดี/ แข็งแรง/ สามารถใช้งานได้/....................................... 
    อ่ืนๆ............................................................................ ............... 

 
พนักงานดูแลความสะอาดห้องสุขา จ านวน...................คน 
อัตราค่าบริการห้องสุขา ราคา………………………………….บาท 
รวมจ านวนห้องสุขามีทั้งหมด.........................................จุด   
 

 3.7 น้ าใช้     (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
แหล่งน้ า.......................................................................... ........................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
การใช้น้ าในบริเวณพ้ืนที่พระจุฑาธุชราชฐาน……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ส
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 3.8 ไฟฟ้า/ส่อง    (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
แหล่งไฟฟูา.............................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………….....………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………..… 
การใช้ไฟฟูาในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………….……..………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………..… 
 

 3.9 ร้านขายของ      (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
 

 
ที่ตั้งร้านขายของ...........………………………………………………………..……………………………………………. 
 
 

สินค้า/ราคา 
 

    อาหาร/อาหารว่าง 
         1. …………………………………. ราคา.....................บาท 
         2. …………………………………. ราคา.....................บาท 
    น้ า/เครื่องดื่ม ฯลฯ  
         1. …………………………………. ราคา.....................บาท 
         2. …………………………………. ราคา.....................บาท 
    ของที่ระลึก 
         1. …………………………………. ราคา.....................บาท 
         2. …………………………………. ราคา.....................บาท 
    หนังสือ และของใช้ อ่ืนๆ 
         1. …………………………………. ราคา.....................บาท 
         2. …………………………………. ราคา.....................บาท 
 

 
รวมจ านวนร้านขายของ.......................ร้าน    ระยะเวลาให้บริการ เปิด-ปิด เวลา.............................น. 
……………….............................................................................. ................................................................ 
………………........................................................ ...................................................................................... 
……………….............................................................................. ................................................................ 
……………….............................................................................. ................................................................ 
……………….............................................................................. ................................................................ 
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 3.10 ถังขยะ    (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
 

 

ต าแหน่งที่ตั้งถังขยะ  บริเวณที่ 1………………………………………………………………………………………………. 
                           บริเวณท่ี 2…………………..……………………………..………………………………………… 
                           บริเวณท่ี 3……………………..………………….…………………………………………………. 
 

 
จ านวนถังขยะท้ังหมด..........................ถัง 
 
 

รูปแบบ/วัสดุ 
  

    เหล็ก              ไม้                      ปูน 
    พลาสติก          อ่ืนๆ........................................... 
 

 

มีจ านวนถังขยะเพียง หรือไม่ 
 

   

    เพียงพอ           ปานกลาง             ไม่เพียงพอ 

 

การขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ 
 

..................................................................................................... 

................................................................ ..................................... 

........................................................................... .......................... 
 

 
 3.11 การดูแลรักษาความสะอาด      (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
   เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด             
จ านวนเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทั้งหมด.............................คน 
บริเวณท าความสะอาด จุดที่ 1. .....................................................จ านวนเจ้าหน้าที่.............คน 
บริเวณท าความสะอาด จุดที่ 2. .....................................................จ านวนเจ้าหน้าที่.............คน 
บริเวณท าความสะอาด จุดที่ 3. .....................................................จ านวนเจ้าหน้าที่.............คน 
ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่.................................................................................. ......................................... 
 
   ปูาย ขอความร่วมมือให้รักษาความสะอาด             
จุดติดตั้งปูายที่ 1. ......................................................................... .......................................................... 
จุดติดตั้งปูายที่ 2. ...................................................................................................... ............................. 
จุดติดตั้งปูายที่ 3. .................................................................................................................. ................. 
จุดติดตั้งปูายที่ 4. .................................................................................................................. ................. 
จุดติดตั้งปูายที่ 5. .................................................................................................................. ................. 
 

   ส
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ค าชี้แจง : ในแบบส ารวจนี้ ส าหรับเครื่องหมาย     =   มี เครื่องหมาย     =  ไม่มี 
ส่วนที่ 4 การจัดการด้านความปลอดภัย  
 4.1 ระบบรักษาความปลอดภัย  (เวรยาม)    (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
  
 
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)  (ถ้า ไม่มี ข้ามไปข้อถัดไป)   
จ านวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทั้งหมด...............................คน 
การปฏิบัติหน้าที่………...……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 

 

    ป้อมยาม  (ถ้า ไม่มี ข้ามไปข้อถัดไป) 
จ านวนปูอมยามทั้งหมด....................................ปูอมยาม 
ต าแหน่งที่ตั้งปูอมยาม จุดที่ 1. ........................................................................................................... 
ต าแหน่งที่ตั้งปูอมยาม จุดที่ 2. ........................................................................................................... 
ต าแหน่งที่ตั้งปูอมยาม จุดที่ 3. ........................................................................... ................................ 
 

   
     ป้ายเตือน   (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป)  จ านวนปูายเตือนท้ังหมด................................ปูาย 
ปูายเตือน จุดที่ 1. ........................................................................................................... ................... 
ปูายเตือน จุดที่ 2. ............................................................................................................... ............... 
ปูายเตือน จุดที่ 3. ............................................................................................................... ............... 
 

 

      อ่ืนๆ………………………….….………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………...…………... 
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 4.2 ระบบความปลอดภัยของโบราณสถาน      (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป)  
 4.2.1 การควบคุมการใช้งาน      (ถ้ามี อย่างไรบ้าง).............................................       
……………………………………………………………………………………………………..…………………….…………………
…………………………………………………………….…........................................................................................
......................................................... ...................................................................................................... . 
………………………………..………………………………………………………………………………………………..………..… 
 4.2.2 การควบคุมนักท่องเที่ยว/กฎระเบียบการเข้าชม      (ถ้ามี อย่างไรบ้าง) 
…………………………………………………………………………………………….…....................................................
.............................................................................................................................. ..................................
............................................................................. ...................................................................................  

………………………………..………………………………………………………………………………………………..………..… 

 4.3 การควบคุมสภาพแวดล้อม      (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
เช่น ปูองกันการสั่นสะเทือน เสียง ควัน น้ าเสีย และขยะ.......................................................................       
……………………………………………………………………………………………………..…………….…………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ค าชี้แจง : ในแบบส ารวจนี้ ส าหรับเครื่องหมาย     =   มี เครื่องหมาย     =  ไม่มี 
ส่วนที่ 5 การจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 5.1 การจัดให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบวาระแผนงาน    (ถ้าไม่มี ข้าม
ไปในข้อถัดไป)……………………………………………………………………………………………………....………………... 
……………………………………………………………………..………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………..………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………..………………………………………………….…………………… 
      5.2 การจัดให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตัดสินใจในการจัดการ      (ถ้าไม่มี ข้ามไป           
ในข้อถัดไป)………………..……………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……..………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………..………..… 
 

   ส
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    5.3 การจัดให้มีการแสดงความคิดเห็น    (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
 

 

      การประชุมในระดับชุมชน  (ถ้ามีอย่างไรบ้าง)..................................................................... 
.......................................................................................................... ................................................ 
.......................................................................................................................... ................................ 
 

 

      การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (ถ้ามีอย่างไรบ้าง)……………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………..… 
 

     

     มีตู้รับความคิดเห็น และแบบประเมินการบริการ (ถ้ามีอย่างไรบ้าง)..................................… 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………….………………………….…………………..… 
 

 

     อ่ืนๆ...................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………...… 
……………………………………………………………….……………………….……………………………………………..… 
 

 
 5.4 คนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการและต้อนรับ     (ถ้าไม่มี ข้าม
ไปในข้อถัดไป)…………..………….……………………………………………………..………………………………..………… 
............................................................................................................................. ......……….................... 
............................................................................................................................. ......……….................... 
..................................................................................................... ..............................……….................... 
............................................................................................................................. ......……….................... 
...................................................................................................................................……….................... 
............................................................................................................................. ......……….................... 
............................................................................................................................. ......……….................... 
.............................................................................................. .....................................……….................... 
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 5.5 การจัดกิจกรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน โดยคนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม             
  (ถ้าไม่มี ข้ามไปในข้อถัดไป) 
 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 1 
 

    ....................................................................................................... ... 
 

 

ช่วงระยะเวลา 
 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
 

 

สาระส าคัญของ
กิจกรรม 

 

............................................................................ .......................................... 
……………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 2 
 

    ........................................................................................................... 
 

 

ช่วงระยะเวลา 
 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
 

 

สาระส าคัญของ
กิจกรรม 

 

....................................................................... ............................................... 
……………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 3 
 

    .......................................................................................................... 
 

 

ช่วงระยะเวลา 
 

........................................................................... ........................................... 

......................................................................................... ............................. 
 

 

สาระส าคัญของ
กิจกรรม 

 

................................................................................................. ...................... 
……………………………………………………………………………………………………….… 
....................................................................................................... ................ 
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 5.6 การจัดให้คนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้                
   (ถ้าไม่มี ข้ามไปข้อถัดไป)………………….…………………………………………………………………………….... 
...................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................... ..................................... 
 5.7 การจัดให้ภาคภาคีได้มีส่วนร่วมติดตาม และประเมินผล    (ถ้าไม่ม ีข้ามไปใน
ข้อถัดไป)................................................................................................................................................. 
…………………….…………………………………………………………………………...…..………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………
…………………….……………………….……………………….…….………..……………………………………..………………
…………..………………………..………………..………………………………………………………………….…..………………
…………………..……………………………………………………………………………………….......................................
................................................................. ............................................................................. ................ 
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แบบสัมภาษณ์ประกอบการศึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ส าหรับกลุ่มผู้รู้ : หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรง และภาคภาคี 

 
 

 แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มีลักษณะค าถามแบบปลายปิดและปลายเปิด เพ่ือตอบวัตถุประสงค์           
ในการศึกษา ซึ่งชุดค าถามการสัมภาษณ์นี้ ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้เพ่ือเป็นการพูดคุยกับกลุ่มผู้รู้ ทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ส่วนการตั้งประเด็นค าถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาตามการทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
และได้ปรับประยุกต์มาจากคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  
พ.ศ. 2549 รวมทั้ง การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือจัดอันดับความเร่งด่วน ในการพัฒนา           
พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน/โครงการ/นโยบาย 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระ
จุฑาธุชราชฐาน 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

                                                   ส่วนที่ 1                                ล าดับ................ 
ข้อมูลส่วนบุคคล : กลุ่มผู้รู้ 

 

วันที่................เดือน...........................พ.ศ. .................... 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ...............................................ต าแหน่ง……….………….……………… 
หน่วยงาน :     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
                   ส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี      ที่ว่าการอ าเภอเกาะสีชัง 
                   เทศบาลต าบลเกาะสีชัง             ตวัแทนภาคประชาชนท้องถิ่น      
                   อ่ืนๆ ระบุ............……………...... 
ผู้สัมภาษณ์..................................................................................................................................... 
สถานที่สัมภาษณ์................................................................................ ............................................. 
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ส่วนที่ 2  
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน/โครงการ/นโยบาย 

 
2.1 หน่วยงานของท่านมีหน้าที่/มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐานอย่างไร…...………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 ปัจจุบันหน่วยงานของท่านมีโครงการเกี่ยวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐานอย่างไรบ้าง......................... 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3 ท่านมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน หรือไม่ อย่างไร........ 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที่ 3 
ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 

ในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
 

3.1 ท่านเห็นว่าการจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอและ
เหมาะสม หรือไม่ อย่างไร.………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.1.1 จากที่ได้มีการจัดการแหล่งเรียนภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ท่านคิดว่าท าให้ผู้เข้า
เยี่ยมชมตระหนักถึงคุณค่าและส าคัญของพระจุฑาธุชราชฐาน หรือไม่ อย่างไร 
   ตระหนัก         เฉยๆ                   ไม่ตระหนัก 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.1.2 ท่านต้องการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมแหล่งเรียนรู้ในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างไรบ้าง 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2 ท่านเห็นว่าการจัดการด้านภูมิทัศน์ในเขตพระจุฑาธุชราชฐานเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร………....… 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.2.1 ท่านต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างไรบ้าง.…………………. 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.3 ท่านเห็นว่าการจัดการด้านบริการพ้ืนฐานในเขตพระจุฑาธุชราชฐานเพียงพอต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร………………………….………………………………………………………………………..… 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.3.1 ท่านต้องการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมการบริการพ้ืนฐานอย่างไรบ้าง………………...……. 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.4 ท่านเห็นว่ามาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เหมาะสม หรือไม่อย่างไร 
…………..…………...……………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….… 
 3.4.1 ท่านต้องการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างไรบ้าง         
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.5 ท่านเห็นว่าการจัดการแบบมีส่วนร่วมในเขตพระจุฑาธุชราชฐานเพียงพอและเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………..…………………….……………………………………… 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.5.1 ท่านต้องการเพ่ิมเติมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม           
ในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างไรบ้าง…………………………………………………………………………………..….... 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.5.2 ท่านมีแนวทางส่งเสริมให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของพระจุฑาธุชราชฐานอย่างไรบ้าง..................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.6 ท่านเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
เกิดจากสาเหตุใดบ้าง  
    ปัญหาด้านงบประมาณ………………………………………………………..…………….…………… 
    ปัญหาการด าเนินการ....………….…………………………….….……………………………………. 
   ปัญหาด้านบุคลากร..................................................... ............................................... 
   ปัญหาด้านการประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน......................................................... 
   ปัญหาระหว่างหน่วยงานภาครัฐฯ กับภาคประชาชน……………..………………………..… 
   ปัญหาและอุปสรรคในด้านข้อจ ากัดของสภาพพ้ืนที่……….……..…………………………… 
   ปัญหา อ่ืนๆ………………………………………………………………......................................... 
 

ตอนที่ 4  
ข้อเสนอแนะ 

 
4.1 ท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐานด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืนอย่างไรบ้าง……………………………….………………………………………..…………. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบสอบถามประกอบการศึกษาวิทยานิพนธ์ 
     เรื่อง : ความเป็นไปได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
     สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะ : โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    แบบสอบถาม : ส าหรับกลุ่มผู้รับบริการ (ผู้เข้าเยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน) 

 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง         ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล 

1. เพศ           1.        ชาย             2.       หญิง                3.        เพศทางเลือก      
 

2. อายุ           1.       ต่ ากว่า 20 ปี               2.        21-30 ปี          3.        31-40 ปี 
                   4.        41-50 ปี                   5.        51-60 ปี          6.        60 ปีขึ้นไป  
 

3. ศาสนา       1.        พุทธ                        2.        คริสต์              3.        อิสลาม                                          
        4.        อ่ืนๆ ระบุ..........................………….. 
 

4. การศึกษา    1.        ประถมศึกษา              2.       มัธยมศึกษา        3.        อนุปริญญา 
      4.        ปริญญาตรี                5.        ปริญญาโท         6.        ปริญญาเอก                       
 

5. อาชีพ        1.         นักเรียน/นักศึกษา        2.       ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/พนักงานบริษัท  

                   3.        เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป   4.       ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                   5.        เกษียณ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน  6.       นกัวิชาการ/นักวิจัย/ครู/อาจารย์ 
                   7.       ว่างงาน                      8.       อ่ืนๆ ระบุ.......................….............. 
 

6. รายได ้       1.        ต่ ากว่า 5,000 บาท       2.        5,001-10,000 บาท 
                   3.        10,001-15,000 บาท    4.         15,001-20,000 บาท   
                   5.        20,001-25,000 บาท    6.        มากกว่า 25,001 บาท  
 

7. ภูมิล าเนา    1.        เกาะสีชัง                   2.        เขตจังหวัดชลบุรี    3.        กรุงเทพฯ    
                   4.        อยู่ในจังหวัดอ่ืนๆ ระบุ............................................... 
 

ค าแนะน า 
              ค าตอบของท่านทุกข้อ ผู้วิจัยถือว่าเป็นความลับที่ส าคัญยิ่ง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา      
เพื่อจัดท าวิทยานิพนธ์เท่านั้น ไม่มีผลต่อตัวท่านและหน้าที่การงานของท่านในทางใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น จึงใคร่

ขอให้ท่านตอบค าถามให้ ตรง ข้อเท็จจริงมากที่สุด  
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ส่วนที่ 2 แบบแผนการท่องเที่ยว 
8. ท่านเคยรู้จักพระจุฑาธุชราชฐานมาก่อนหรือไม่ 
              1.         ไม่เคยรู้จักพระจุฑาธุชราชฐานมาก่อน   
  2.         เคยรู้จัก และท่านรู้จักพระจุฑาธุชราชฐานจากสื่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                        1.       เป็นคนเกาะสีชัง   2.       แผน่พับ (Brochure)      3.       โทรทัศน์ 
                        4.       นติยสาร/วารสาร  5.       แผ่นปูายโฆษณากลางแจ้ง   6.       วิทยุ   
                        7.       หนังสือพิมพ์        8.       เพื่อน/คนรู้จัก/ค าบอกเล่า   9.       เว็บไซต์อ่ืนๆ          
                      10.        สังคมออนไลน์   11.       อ่ืนๆ ระบุ............................................…......... 
9. ลักษณะการเดินทางของท่านในครั้งนี้ 
              1.        เดินทางมาคนเดียว         2.        เดินทางมากับคณะของสถานศึกษา 
 3.        เดินทางมาเองกับเพ่ือน    4.        เดินทางมากับญาติ/คนในครอบครัว 
              5.        เดินทางกับบริษัทน าเที่ยว 6.        อ่ืนๆ ระบุ...................…...….…............ 
 

10. จุดประสงค์ของท่านที่เข้ามาในพระจุฑาธุชราชฐาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1.        มาเยี่ยมชม/พักผ่อน       2.        มาสักการะศาลรัชกาลที่ 5    3.      เพื่อหาความรู้                   

              4.        มาทัศนศึกษา/ดูงาน       5.        เพื่อความเพลดิเพลิน/เล่นน้ า  6.      ติดต่อธุรกิจ                                                                                           
              7.         อ่ืนๆ ระบุ……………………………………. 
11. ท่านประทับใจ/ชอบอะไรในพระจุฑาธุชราชฐานมากที่สุด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1.         สะพานอัษฎางค์        2.       การน าชมของยุวมัคคุเทศก์   3.        ตึกวัฒนา 
              4.         พลับพลารัชกาลที่ 5    5.       การให้บริการของเจ้าหน้าที่  6.        ตึกผ่องศรี 
 7.         จดุชมวิวเนินเขาน้อย   8.        เรือนไม้ริมทะเล               9.       ตึกอภิรมย์  
             10.        วัดอัษฎางคนิมิตร      11.       ฐานพระที่น่ังมันธาตุรตันโรจน์  12.       วิว ทิวทัศน์                                                                        
             13.        ภูมิทัศน์ เช่น สวน ต้นลั่นทม และพันธุ์ไม้นานาพรรณ         14.       อ่ืนๆ….....                                                                                
             15.        ไม่ประทับใจ/ไม่ชอบ เพราะ....................................................... ........................... 
12. หลังจากเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ท าให้ท่านรู้สึกอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1.         ได้รับความรู้เพ่ิมเติม    2.        ภาคภูมิใจ         
              3.         สนุกสนาน/เพลิดเพลิน  4.        เฉยๆ    
              5.         เบื่อ ไม่น่าสนใจ          6.        อ่ืนๆ ระบุ..............................…...… 
13. ท่านอยากกลับมาท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอีก หรือไม่ 
              1.        อยากกลับมาเที่ยวอีก    2.        ไม่อยากกลับมาเที่ยวอีก       
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง          ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
  

(ระดับความคิดเห็น 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด) 
 

 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 
ในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 

 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
    1.1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ตั้งอยู่ประตูเขาน้อย ด้านบน)      

    1.2 นิทรรศการภายในตึกต่างๆ มีข้อมูลให้ศึกษาเพียงพอ      

    1.3 นิทรรศการภายในตึกต่างๆ มีความน่าสนใจ และเข้าใจง่าย      

    1.4 เจ้าหน้าที่ ให้ค าแนะน า สามารถตอบข้อซักถาม และมีมารยาท      

    1.5 มียุวมัคคุเทศก์น าชมมาให้บริการเพียงพอ และมีศักยภาพ      

    1.6 แผ่นพับ มีความชัดเจน และเป็นประโยชน์ในการเข้าเยี่ยมชม      

    1.7 ปูายข้อมูลหน้าตึกต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจน และเข้าใจง่าย      

     1.8 โมเดลจ าลอง (Model) ภายในตึกอภิรมย์ สามารถชว่ยอธิบายข้อมูล      

    1.9 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมผ่านช่องทาง 
         การสื่อสารประเภทต่างๆ 

     

    1.10 เว็บไซต์พระจุฑาธุชฯ  http://phrachudadhuj.com มีข้อมูล 
           ความรู้ เพียงพอ 

     

2. การจัดการด้านภูมิสถาปัตยกรรมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 

    2.1 องค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ ทาง บันได น้ าตก พุ สระ  
         บ่อน้ า ธาร ถ้ า สวน ผา ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง ซ่อมแซม 

     

    2.2 สวน ต้นไม้ ดอกไม้ มีความสวยงามทางธรรมชาติ  
          และสุนทรียภาพ 

     

    2.3 สิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เช่น ห้องน้ า      

    2.4 ความร่มรื่นของบริเวณโดยรวม      

    2.5 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของบริเวณสถานที่      
 

หมายเหตุ :  “ตึกต่างๆ” ในข้อ 1.2 – 1.3 และ 3.12 หมายถึง ตึกวัฒนา ตึกผ่องศรี ตึกอภิรมย์ และ
เรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนเขียว 
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การจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 
ในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

3. การจัดการด้านบริการพื้นฐานในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
    3.1 ลานจอดรถ มีพ้ืนที่จอดรถเพียงพอ และเหมาะสม      

    3.2 ทางเดินเท้า สะดวก สะอาด      

    3.3 ปูายบอกทิศทาง ชัดเจน และเข้าใจง่าย      

    3.4 มีม้านั่ง เก้าอ้ี เพียงพอ และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม      

    3.5 มีศาลาที่พัก สามารถหลบฝน หลบแดด เพียงพอ      

    3.6 ห้องสุขา สะอาด สะดวก และมีให้บริการเพียงพอ         

    3.7 มีน้ าใช้ เพียงพอ      

    3.8 ไฟฟูา/ส่องสว่าง เพียงพอ      

    3.9 เรือนเขียว ขายเครื่องดื่ม อาหารว่าง เพียงพอและเหมาะสม      

    3.10 มีถังขยะ เพียงพอต่อการรองรับขยะ      

    3.11 ริมหาดทราย ได้รับการดูแล รักษาความสะอาด        

    3.12 ภายในตึกต่างๆ ได้รับการดูแล รักษาความสะอาด       

    3.13 ความพึงพอใจโดยรวมต่อสิ่งอ านวยความสะดวก      

4. การจัดการด้านความปลอดภัยในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
    4.1 ระบบรักษาความปลอดภัย (เวรยาม) เพียงพอ และเหมาะสม      

    4.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะเที่ยวชม      

    4.3 กฎระเบียบการเข้าชมพระจุฑาธุชราชฐาน เหมาะสม      

    4.4 การรักษาสภาพแวดล้อม ด้านเสียง ควัน น้ าเสีย และขยะ      

5. การจัดการแบบมีส่วนร่วมในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน (ข้อ 5.1-5.2 เฉพาะคนท้องถิ่น) 
    5.1 คนในท้องถิ่น มีส่วนร่วม รับรู้ รับทราบ แผนงาน      

    5.2 คนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมตัดสินใจ ในการจัดการ      

    5.3 การแสดงความคิดเห็น หรือมีตู้รับความคิดเห็นและแบบประเมิน  
          การบริการ 

     

    5.4 คนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการและตอ้นรับ      

    5.5 มีกิจกรรมในพระจุฑาธุชราชฐาน โดยคนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม      

    5.6 คนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้      

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



265 
 

 

ส่วนที่ 4 ความต้องการและข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐาน  
 
สิ่งที่ท่านต้องการให้พระจุฑาธุชราชฐานได้รับการปรับปรุง คือ……….…………………………....…….………… 
..………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 รูปแบบ/กิจกรรมที่ท่านต้องการ คือ………………………………………………………….………………………………. 
..…………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….……………….… 
อ่ืนๆ.…………………………….………………………………………………………………………………...……………………..
.………………………………………………………………………………………..……………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

                                               ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ 
                                                                                ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ข 
รูปภาพจากการลงพื้นที่ภาคสนาม  
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(ก)                                                       (ข) 

(ค)                                                      (ง) 

รูปภาพจากการลงพื้นที่ภาคสนามส ารวจการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 

 
รูปภาพจากการส ารวจการจัดการด้านภูมิทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             
 
                                   

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 20 เขตอนุรักษ์และท่องเที่ยว 
 (ก) สระมหาอโนดาดต์   (ข) องค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม    
 (ค) การใช้พื้นที่จัดกิจกรรม  (ง) องค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม     
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 15 กันยายน 2556) 
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(ก)                                                      (ข) 

(ค)                                                       (ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
  
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 

ภาพที่ 21 เขตอนุรักษ์ต่อเนื่อง 
 (ก) ถนนอัษฎางค์   (ข) บริเวณอาคารรบริการ 
 (ค) ทางเดินทางเท้าไปยังหาดทรายแก้ว          (ง) หาดทรายแก้ว   
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 15 กันยายน 2556)  
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(ก)                                                       (ข) 

(ก)                                                      (ข) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 22   เขตอนุรักษ์ธรรมชาติและฟ้ืนฟูสภาพ 
 (ก) และ (ข) สภาพเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและฟ้ืนฟูสภาพ มุมมองจากจุดชมวิว  
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมือ่ 15 กันยายน 2556)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23 การปกปูองด้านภูมิทัศน์  
 (ก) แผงเหล็กก้ัน ห้ามบุคคลทั่วไปขับขี่รถทุกชนิดเข้าภายในเขตโบราณสถาน  
 (ข) การใช้พื้นท่ีจัดกิจกรรม 
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 15 กันยายน 2556) 
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(ก)                                                       (ข) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 24  กลุ่มอาคาร/สิ่งก่อสร้างข้ึนใหม่ 
 (ก) ด้านหน้าเรือนขาว      (ข) มุมด้านข้างเรือนขาว                                   
 (ค) ปูอมยาม   (ง)  ศูนย์บริการข้อมูล 
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 19 เมษายน 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค)                                                       (ง) 
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                                  (ก)                                                       (ข) 

(ก)                                                      (ข) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25  การส ารวจการบ ารุง ดูแล รักษา สวน ต้นไม้ 
 (ก) โครงการอนุบาลต้นไม้ใหญ่  (ข) โครงการอนุบาลต้นไมใ้หญ่ 
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 19 เมษายน 2557) 
 
รูปภาพจากการส ารวจด้านการบริการพื้นฐาน 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 26  การบริการข้ันพื้นฐาน 
 (ก) ลานจอดรถด้านหน้าอาคารบริการ        (ข)  ลานจอดรถด้านหน้าวัง 
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 15 กันยายน 2556)     
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(ก)                                                      (ข) 

(ค)                                                       (ง) 

(จ)                                                       (ฉ) 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27 การบริการข้ันพื้นฐาน (ต่อ) 
 (ก) ทางเดินเท้าทางโรยทองทราย  (ข)  ทางเดินเท้าไปยังวัดอัษฎางคนิมิตร 
 (ค) ปูายบอกทิศทางบริเวณตึกผ่องศรี  (ง) ปูายบอกทิศทางบริเวณด้านหน้าวัง 
 (จ) ม้านั่งที่ด้านหน้าเรือนไม้ริมทะเล (ฉ) ม้านั่งที่ด้านหน้าเรือนไม้ริมทะเล  
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 15 กันยายน 2556) 
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(ก)                                                       (ข) 

(ค)                                                      (ง) 

(จ)                                                       (ฉ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28 การบริการข้ันพื้นฐาน (ต่อ) 
 (ก) ห้องสุขาที่บริเวณปูอมยามหน้าวัง          (ข)  ห้องสุขาท่ีเรือนขาว 
 (ค) ร้านขายของ (ง) ร้านขายของ  
 (จ) การท าความสะอาด  (ฉ) การก าจัดวัชพืช ตัดหญ้า 
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย เมื่อ 15 กันยายน 2556) 
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(ก)                                                        (ข) 

(ค)                                                       (ง) 

รูปภาพจากการส ารวจด้านการจัดการด้านความปลอดภัย 
 
   
 
 
 
 
 
 
                                      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 29  การรักษาความปลอดภัย 
 (ก) ปูอมยามเก่า  (ข) ปูอมยามหลังใหม่  
 (ค) ปูายเตือน ให้ระวังต่อ/แตน (ง) ปูายเตือนทางเดินลื่น 
 (จากการถ่ายภาพของผู้วิจัย ถ่ายเมื่อ 23 มีนาคม 2557) 
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ตารางที่ 48 กฎระเบียบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน 
 

ล าดับ ระเบียบการเข้าชม 
1. พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เปิดท าการในวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. 

โดยไม่เสียค่าเข้าชม หยุดวันจันทร์ (อาคารปิด แต่เข้าชมภายนอกได้) ยกเว้น วันจันทร์ที่
ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

2. บริเวณพิพิธภัณฑ์เป็นเขตพระราชฐาน โปรดแต่งกายสุภาพ 
3. ไม่ท าการใดๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี ศาสนาและวัฒนธรรม หรือก่อความร าคาญ

แก่ผู้อ่ืน 
4. ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความช ารุด เสียหาย และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย         

แก่สถานที่ 
5. ไม่น าเอาสัตว์ สิ่งของ วัตถุธรรมชาติ ภายในเขตพิพิธภัณฑ์ เช่น กระรอกขาว สิ่งส่วนวัตถุและ

โบราณสถาน หิน ทราย ต้นไม้ ออกไปภายนอกพิพิธภัณฑ์ 
6. ไม่น าอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมีอันตรายเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์ 
7. ไม่น าเอาสุรา ของมึนเมาเข้ามาดื่มภายในพิพิธภัณฑ์ 
8. รถยนต์ รถสามล้อและจักรยานยนต์ สามารถผ่านเข้า -ออกได้ในเวลาที่ก าหนด คือ                 

วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 16.00 น. -19.30 น. วันหยุราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 
17.00 น. – 19.30 น. (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน หรือได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ) 

9. การจัดกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณพิพิธภัณฑ์รวมทั้งการถ่ายภาพหรือบันทึกเทปวีดีทัศน์ เพ่ือ
เผยแพร่สาธารณะและเพ่ือการพาณิชย์ ต้องได้รับการอนุญาตจากพิพิธภัณฑ์ 

10. พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานเป็นโบราณสถาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและคุ้มครอง ตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหล่งชาติ                 
การกระท าใดๆ ที่ฝุาฝืนพระราชบัญญัติ ดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย 

 

ที่มา: (จากการจดบันทึก โดยผู้วิจัย เมื่อ 23 มีนาคม 2557) 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อและข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ ในกระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพ  
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รายชื่อกลุ่มผู้รู้  
ในกระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพ มีผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 34 คน ดังนี้ 

 
กรมศิลปากร มีผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 6 คน ดังนี้ 
01. กิตติพันธ์ พานสุวรรณ.  (2556).  ผู้อ านวยการส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร. สัมภาษณ์,  
 20 กันยายน. 
02. จักรพันธ์ วัชระเรืองชัย.  (2557).  สถาปนิกช านาญการ ส านักสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร.  สัมภาษณ,์  
 14 พฤษภาคม. 
03. ชัยนันท์ พันธุ์ภคไพโรจน์.  (2556).  นายช่างส ารวจอาวุโส ส านักสถาปัตยกรรม  กรมศิลปากร.  
 สัมภาษณ์, 20 กันยายน. 
04. ไพโรจน์ บริสุทธิ์.  (2557).  นายช่างโยธาอาวุโส ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร.  สัมภาษณ์,  
 18 เมษายน.   
05. วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร.  (2556).  ภูมิสถาปนิกช านาญการ ส านักสถาปัตยกรรม  กรมศิลปากร.   
 สัมภาษณ์, 20 กันยายน. 
06. วิเศษ เพชรประดับ.  (2557).  ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี.  สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม. 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มีผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 5 คน ดังนี้ 
07. กรรชิต จิตระทาน.  (2555).  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   
 สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม. 
_________.   (2557).  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม. 
08. เกรียงไกร จันทร์ทัศ.  (2556).  เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป พระจุฑาธุชราชฐาน.  สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม. 
09. ปราการ ฉายอรุณ. (2557).  เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป พระจุฑาธุชราชฐาน สัมภาษณ์, 11 เมษายน.   
10. วันดี รักชาติ.  (2555).  หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน.  สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม.  
_________.  (2556).  หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน.  สัมภาษณ์, 24 เมษายน.   
_________.  (2557).  หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน.  สัมภาษณ์, 11 เมษายน.   
11. สันติ ฉันทวลิาสวงศ์.  (2557).  ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม. 
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เทศบาลต าบลเกาะสีชัง มีผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 6 คน ดังนี้  
12. ชลธิชา กลิ่นกาหลง.  (2556).  เจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยว เทศบาลต าบนเกาะสีชัง.  สัมภาษณ์,  
 23 ธันวาคม. 
13. เนาว์ วงษ์มณีวรรณ.  (2556).  รองนายกเทศมนตรี ต าบลเกาะสีชัง.  สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม. 
14. ยุทธ ธนเศรษฐ.  (2556).  ปลัดเทศบาลต าบนเกาะสีชัง.  สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม. 
15. รุ่งโรจน์ สุวรรณศรี.  (2557).  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกาะสีชัง.  สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม. 
16. สหัส ถนอมศิริ.  (2556).  รองนายกเทศมนตรี ต าบลเกาะสีชัง.  สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม. 
17. สุภาพ เลิศวิชยา.  (2557).  เจ้าหน้าที่ฝุายกองการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบล 
 เกาะสีชัง. สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม. 
 
ที่ว่าการอ าเภอเกาะสีชัง มีผู้ให้สัมภาษณ ์จ านวน 3 คน ดังนี้ 
18. คณินทร์ เปรมศรี.  (2556).  ปลัดอ าเภออาวุโส อ าเภอเกาะสีชัง.  สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม. 
19. ณรงค์ เทพเสนา.  (2556).  นายอ าเภอเกาะสีชัง.  สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม. 
20. สุภาพ นวลศรี.  (2556).  พัฒนาการอ าเภอเกาะสีชัง.  สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม. 
 
ตัวแทนคนท้องถิ่นเกาะสีชัง มีผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 14 คน ดังนี้  
21. จิรวัฒน์ สุธรรมนิรันด์.  (2556).  คนท้องถิ่นเกาะสีชังและผู้ประกอบการให้เช่ารถจักรยานยนต์.   
 สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม. 
22. ช านาญ มีกะจิตร์.  (2557).  สารวัตรปราบปราม สถานีต ารวจอ าเภอเกาะสีชัง.  สัมภาษณ์, 11 เมษายน. 
23. ประกาศิต เชียงเถียร.  (2556).  คนท้องถิ่นเกาะสีชัง.  สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม. 
24. ประสิทธิ์ หมื่นศรี.  (2555).  คนท้องถิ่นเกาะสีชังและชมรมอนุรักษ์เกาะสีชัง.  สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม. 
25. ไพเราะ ปิ่นทอง.  (2556).  คนท้องถิ่นเกาะสีชัง.  สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม.  
26. น้อมจิต เมฆเมืองทอง.  (2557).  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ชุมชนท่าวัง ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง.   
 สัมภาษณ์, 10 เมษายน. 
27. มานัส หมื่นแสน.  (2557).  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านสะพานคู่ ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง.   
 สัมภาษณ์, 11 เมษายน. 
28. วรธน จันพวย.  (2556).  คนท้องถิ่นเกาะสีชังและผู้ประกอบการรถสามล้อสกายแลป.  สัมภาษณ์,  
 23 ธันวาคม. 
29. วสนัต์ สุดใจนาค.  (2557).  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านศาลเจ้าเก๋ง ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง.   
 สัมภาษณ์, 11 เมษายน. 
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30. วิญญา ผ่องใส.  (2557).  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะสีชัง. สัมภาษณ์, 11 เมษายน.   
31. วิมล พยงคง์าม.  (2556).  คนท้องถิ่นเกาะสีชัง.  สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม. 
32. สุวพิชญ์ ทิพอภิรมย์.  (2556).  คนท้องถิ่นเกาะสีชังและผู้ประกอบการร้านขายอาหาร.  สัมภาษณ์,  
 22 ธันวาคม. 
33. สมพงษ์  ผ่องใส.  (2555).  คนท้องท้องถิ่นเกาะสีชัง.  สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม. 
 __________.  (2557).  คนท้องท้องถิ่นเกาะสีชัง.  สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม. 
34. สุกฤตา สว่างปริฉัตร.  (2556).  ประชาชนท้องถิ่น.  สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม. 
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  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้รู้ (key Informants) 
 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้รู้ ตามกระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้านความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มผู้รู้ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับชอบโดยตรง           
และภาคภาคีท้องถิ่น จ านวน 34 คน ที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐาน ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ พบว่า มี 5 ประเด็นปัญหา ดังนี้ 
 1.1 ขาดข้อมูลด้านการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรม พระที่นั่งและต าหนักเดิม     
ที่เคยปรากฏเม่ือครั้งสมัยรัชกาลที่ 5  
 ดังที่ กรรชิต จิตระทาน ผู้อ านวยการส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นข้อมูลสถาปัตยกรรมพระที่นั่งและต าหนักเดิม ที่เคยปรากฏเมื่อครั้ง
สมัยรัชกาลที่ 5 อย่างตรงไปมาว่า: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในท านองเดียวกันกับ จักรพันธ์ วัชระเรืองชัย สถาปนิกช านาญการ ส านักสถาปัตยกรรม 
กรมศิลปากร ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นข้อมูลทางสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งและต าหนักเดิมที่เคยปรากฏ
เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 ว่า:  
 

 
 
 
  
 

 สอดคล้องกับ วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร ภูมิสถาปนิกช านาญการ ส านักสถาปัตยกรรม 
กรมศิลปากร ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นขาดข้อมูลสถาปัตยกรรมพระที่นั่งและต าหนักเดิมที่เคยปรากฏ
เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 อย่างน่าสนใจว่า: 

                     …ตนอยากจัดท าแบบจ าลอง (Model) เพราะสามารถท าให้ตื่นตา ตื่นใจ แต่ยัง
ไม่มีการสันนิฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งและต าหนักเดิมที่เคยปรากฏ เมื่อครั้งสมัย
รัชกาลที่ 5 ซึ่งถือว่ามีข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน ทั้งนี้ มีรูปภาพเก่าๆ ก็สามารถท าแบบจ าลอง (Model)       
แต่ไม่ได้เห็นรูปแบบสถาปัตยกรรมทั้งหมด ดังนั้น จึงยังไม่ควรจ าลอง… (จักรพันธ์ วัชระเรืองชัย, 
2557) 

                 ...ปัจจุบันไม่มีรายละเอียดของรูปแบบสถาปัตยกรรมพระที่นั่งและต าหนักบอก      
ไว้ว่า กว้างกี่คืบ ยาวกี่ศอก เพราะในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อย้ายไป
ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังมีรูปภาพเก่าๆ ซึ่งพบที่ห้องสมุดประเทศฝรั่งเศสเป็นรูปภาพของ       
พระจุฑาธุชราชฐาน เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 จ านวน 3-4 รูป เห็นพระที่นั่งและต าหนักที่เป็น
เรือนไม้มุงแฝก ดังนั้น จึงพออนุมานได้ว่า หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 บรรดาต าหนัก และ
พระที่นั่งต่างๆ คงมีการก่อสร้างขึ้น เมื่อสิ้นสุดการก่อสร้างจึงท าให้นึกภาพไม่ออกว่ารูปแบบ
สถาปัตยกรรมเป็นอย่างไร แต่ในส่วนที่ปรากฏในรูปภาพเก่าๆนั้น ก็พอจ าลองเล็กๆ 3 -4 เมตร 
ขึ้นมาให้เห็นได้... (กรรชิต จิตระทาน, 2557)   
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                        ...อาคารบริการ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามที่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่แรก เพราะส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวทางเดินทางเข้าเยี่ยมชมที่ประตูหน้าวัง ดังนั้น อาคารบริการจึงไม่ได้ใช้ประโยชน์     
ตามแผนที่ก าหนดไว้... (กรรชิต จิตระทาน, 2557) 

  
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 1.2 อาคารบริการไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง          
 วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร ภูมิสถาปนิกช านาญการ ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ได้ให้สัมภาษณ์ให้ประเด็นอาคารบริการอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 

 สอดคล้องกับ กรรชิต จิตระทาน ผู้อ านวยการส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นอาคารบริการว่า: 
   
 
 
 
 

 ในท านองเดียวกับ วันดี รักชาติ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้ให้
สัมภาษณ์ในประเด็นอาคารบริการไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างตรงไปมาว่า: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                   …อาคารบริการ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะก่อนการก่อสร้างอาคารบริการ ไม่ได้
ศึกษาพฤติกรรมการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว และการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งผิดพลาดมาก    
รวมทั้งไม่ได้ส ารวจความต้องการของผู้ให้บริการสามล้อ สกายแล็บ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยว...        
(วันดี รักชาติ, 2556) 

                        …จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้วางแผนจัดสร้างอาคารบริการขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยว
เดินจากอาคารบริการด้านบน แล้วเดินลงมาจากข้างล่างหน้าวัง จะเห็นว่า จนกระทั่งปัจจุบันนี้          
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้… (วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร, 2556) 

                      ...รูปแบบสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งและต าหนักเดิมที่เคยปรากฏ เมื่อครั้งสมัย
รัชกาลที่ 5 ยังไม่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ไว้ ทั้งนี้ ต้องผ่านการขุดแต่ง ตามกระบวนการทางโบราณคดี
ให้เรียบร้อยก่อน จึงสามารถสื่อความหมายให้ประชาชนศึกษาเรียนรู้ รับรู้ รับทราบ ในขณะเดียวกัน 
การจัดท าเป็นแบบจ าลอง (model) ต้องใช้เวลานานมาก เพราะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ให้ละเอียด
ก่อนน าเสนอออกไปสู่สาธารณชน และต้องเป็นความจริงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตนไม่ต้องการ            
จัดแบบจ าลอง (model) เพราะท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณและในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ท่านได้
ใช้ประโยชน์จากต าหนักและพระที่นั่งต่างๆ เหล่านี้น้อยมาก... (วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร, 2556) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



282 
 
 

 ในส่วนของภาคภาคีระดับท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นสอดคล้อง
กับข้างต้นที่ว่า อาคารบริการไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง เพราะหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงวางแผนผิดพลาด ในขณะเดียวกัน ยังได้เสนอแนะแนวทางจัดการ
หลากหลายทัศนะ 
 ดังที่ วรธน จันทร์พวง เป็นคนท้องถิ่นเกาะสีชังอายุ 43 ปี และยังเป็นผู้ ให้บริการ
รถสามล้อสกายแล็บน าเที่ยวบนเกาะสีชังมานานถึง 20 ปี ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับ -ส่ง
นักท่องเที่ยวที่อาคารบริการอย่างตรงไปตรงมาว่า:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วน วสันต์ สุดใจนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านศาลเจ้าเก๋ง ต าบลท่าเทววงษ์ 
อ าเภอเกาะสีชัง ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาคารบริการอย่างตรงไปตรงมาว่า:  
 
 
 
 
 
 
 

 ในท านองเดียวกันกับ ประกาศิต เชียงเถียร คนท้องถิ่นเกาะสีชัง อายุ 62 ปี ได้ให้
สัมภาษณ์ในประเด็นอาคารบริการอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันกับข้างต้นที่ว่า:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                    …ตนในฐานะผู้ให้บริการรถสามล้อสกายแล็บน าเที่ยวบนเกาะสีชัง ถ้าไปส่ง
นักท่องเที่ยวที่อาคารบริการ สามารถไปส่งได้สะดวก แต่ตนเห็นว่านักท่องเที่ยวไม่สะดวก เพราะ
นักท่องเที่ยวต้องเดินไกล เนื่องจากอาคารบริการตั้งอยู่ในระยะไกลพอสมควร และระหว่าง
ทางเดินผ่านไม่มีสิ่งดึงดูดความสนใจ ต่างกับการเข้าชมทางประตู หน้าวัง ที่เข้ามาแล้วสามารถ
เห็นทะเล และเห็นสะพานอัษฎางค์ ตนเคยไปส่งนักท่องเที่ยวที่อาคารบริการแล้วให้เดินลงมา
ด้านล่างหน้าวัง ปรากฏว่านักท่องเที่ยวบอกว่าไกลเกินไป และรู้สึกเหนื่อย  ดังนั้น จึงอยากให้
สร้างอาคารใหม่ที่ด้านล่างหน้าวัง... (วรธน จันทร์พวง, 2556) 

                        …อาคารบริการ ที่ตั้งอยู่บนเขาน้อย ตนเห็นว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร เพราะ
นักท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามาใช้บริการ จะเห็นว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เข้าประตูด้านล่างหน้าวัง          
แล้วเดินขึ้นไปที่วัดอัษฎางคนิมิตร เพราะฉะนั้นอาคารบริการจึงไม่ได้ใช้ประโยชน์ ดังนั้น จึงอยากให้
กรมศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสร้างอาคารบริการขึ้นใหม่ที่ด้านล่างหน้าวัง...
(วสันต์ สุดใจนาค, 2557) 

                            …อาคารบริการได้ใช้ประโยชน์น้อยมาก เพราะไม่ได้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว    
ผ่านไป-มา จริงๆ แล้ว อาคารบริการไม่ควรสร้างขึ้นที่ด้านบนเขาน้อยตั้งแต่แรก ไม่มีนักท่องเที่ยว       
ไปใช้บริการ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปไม่ถึง เพราะฉะนั้น จึงควรสร้างขึ้นใหม่              
ที่ด้านล่างหน้าวัง ในขณะที่อาคารบริการควรเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวผ่านไป -มา และมีความ
เด่นชัด... (ประกาศิต เชียงเถียร, 2556) 
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 1.3 การจัดแสดงนิทรรศการไม่น่าสนใจและไม่มีสิ่งดึงดูดความสนใจ  
  วันดี รักชาติ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ในฐานะหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 สอดคล้องกับ กรรชิต จิตระทาน ผู้อ านวยการส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็น
การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานว่า: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ในขณะที่ ไพโรจน์ บริสุทธิ์ นายช่างโยธาอาวุโส ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ได้ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานอย่าง
ตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 

                          …ตนต้องการปรับปรุงนิทรรศการภายในตึกทุกตึก เพราะอยากให้นิทรรศการ    
มีความน่าสนใจขึ้นกว่านี้ สามารถสื่อความหมายได้หลากหลายมากกว่าการอ่าน เช่น น าเอาภาพ      
มาจัดแสดงเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจง่ายและสนใจ ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่         
ไม่สนใจ เพียงแค่เดินดูแบบผ่านๆ สุดท้ายก็ออก... (วันดี รักชาติ, 2556)  
 

                     …ปัจจุบันนิทรรศการไม่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งโครงการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารใหม่ทั้งหมด      
ใน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาเคยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาน าเสนอแล้ว ท าให้ทราบว่าไม่เหมาะสม   
กับสภาพพื้นที่พระจุฑาธุชราชฐาน เพราะเป็นพื้นที่ริมทะเลที่มีไอความร้อน จากทะเลแล้วส่งผล
ให้อุปกรณ์พัง ช ารุดเสียหายได้ง่าย เมื่อพัง ช ารุดเสียหายแล้ว มีความห่างไกลเป็นอุปสรรค        
ในการซ่อมแซม จึงต้องค้นหาวิธีจัดการในลักษณะเหมาะสม เช่น จ าลองสิ่งของ และจัดแสดง
รูปภาพ ฯลฯ… (กรรชิต จิตระทาน, 2557)   
 

                       …การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานไม่มี
นิทรรศการหมุนเวียน ไม่มีเทคโนโลยีมาน าเสนอ ท าให้ขาดสิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ 
ดังนั้น ตนจึงต้องการให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการให้มี
ความน่าสนใจ และท าให้ผู้ที่ เข้ามาเยี่ยมชมผิดหวัง ปัจจุบันยังไม่รู้สึกคุ้มค่ากับการเดินมา
ท่องเที่ยว… (ไพโรจน์ บริสุทธิ์, 2557) 

                        …ปัจจุบันอยู่ในระหว่างพิจารณาโครงการปรับปรุงนิทรรศการภายในตึกต่างๆ 
ทั้งนี้ ถ้ากรมศิลปากรเปิดพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม ใน พ.ศ. 2558 ดังนั้น หน้าที่ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงนิทรรศการใหม่ เพราะต้องทูลเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ จึงต้องปรับปรุงทั้งหมด ตามที่กรมศิลปากรวางแผนไว้ เนื่องในวันครบรอบ 60 พรรษา 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ... (วันดี รักชาติ, 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



284 
 

 ในท านองเดียวกันกับ จักรพันธ์ วัชระเรืองชัย สถาปนิกช านาญการ ส านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานอย่างน่าสนใจว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการสัมภาษณ์ภาคภาคีท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นสอดคล้อง
กับข้างต้นที่ว่า การจัดนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานไม่น่าสนใจ เพราะไม่มี
สิ่งดึงดูดความสนใจ ดังนั้น ภาคภาคีท้องถิ่นส่วนใหญ่จึงเสนอให้ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการใหม่
ให้มีความน่าสนใจมากข้ึน  
 ดังที่ ยุทธ ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาลต าบนเกาะสีชัง ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นิทรรศการอย่างตรงไปตรงมาว่า:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในท านองเดียวกันกับ วิญญา ผ่องใส รองผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะสีชัง ได้ให้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการอย่างน่าสนใจว่า:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       …การจัดแสดงนิทรรศการภายในตึกต่างๆ ยังล้าหลัง ไม่ทันสมัย ควรปรับปรุง          
ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพราะมีเพียงปูายนิทรรศการให้นักท่องเที่ยวอ่านจากข้อความ ไม่มีสิ่งดึงดูด        
ความสนใจแต่อย่างใด รวมทั้ง รูปแบบการน าเสนอข้อมูลให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ยังธรรมดาเกินไป 
ดังนั้น รูปแบบการน าเสนอควรท าให้น่าสนใจ ควรปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวสนใจ
มากกว่านี้ เช่น การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้น าเสนอ… (ยุทธ ธนเศรษฐ, 2556) 

                        …ควรปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการใหม่ เพราะปัจจุบันการจัดแสดงนิทรรศการ
ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานมีเพียงรูปภาพและค าบรรยาย ดังนั้น จึงควรใช้
เทคโนโลยีมาน าเสนอ ในรูปแบบหนังสั้นหรือภาพยนตร์สั้น เพื่อท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ได้ง่ายมากกว่าการอ่าน และน่าสนใจ จากนั้นควรให้ยุวมัคคุเทศก์ แนะน า
ประวัติศาสตร์อย่างละเอียด… (วิญญา ผ่องใส, 2557) 

                   ...นิทรรศการได้จัดแสดงไว้นานถึง 10 ปี แล้ว ตนจึงมีความคิดเห็นว่าควร Update 
และปรับปรุงใหม่ โดยจัดแสดงรูปภาพเก่าๆ และเพิ่มเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการบูรณะปรับปรุง
ซ่อมแซมด้วย เช่น ที่ผ่านมาได้บูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซมอะไรบ้าง ของเก่าเป็นอย่างไร ของใหม่
เป็นอย่างไร สภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างไร โดยล าดับ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 5 แล้วน าเสนอการปรับปรุงที่ผ่านมาตามล าดับว่าได้มีการ
บูรณะปรับปรุงอะไรบ้าง… (จักรพันธ์ วัชระเรืองชัย, 2557)  
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 1.4 ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 วันดี รักชาติ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็น
การประชาสัมพนัธ์อย่างตรงไปตรงมาว่า:   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วน กรรชิต จิตระทาน ผู้อ านวยการส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการประชาสัมพันธ์
อย่างน่าสนใจว่า:   
 
 
 
 
 
 
 

 สอดคล้องกับ วิเศษ เพชรประดับ ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ได้ให้
สัมภาษณ์ในประเด็นการประชาสัมพันธ์อย่างน่าสนใจว่า:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในส่วนของภาคภาคีระดับท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ
ข้างต้นที่ว่า พระจุฑาธุชราชฐาน ยังขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ดังนั้น จึงต้องการให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลักดันการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือเป็น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระความรู้เพ่ือให้สาธารณชนรู้จักพระจุฑาธุชราชฐานในวงกว้างขึ้น  
 
 
 
 
 
 

                      ...พระจุฑาธุชราชฐานไม่มีการประชาสัมพันธ์ เพราะเป็นห่วงว่า นักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวชมที่พระจุฑาธุชราชฐานแล้วรู้สึกผิดหวัง เช่น ค าถามที่นักท่องเที่ยวมักถามเสมอ
ว่าวังพระจุฑาธุชราชฐานอยู่ตรงไหน หรือ วัง ร.5 อยู่ไหน? ท าไมเป็นพื้นที่โล่งๆ ไม่มีสิ่งที่น่าสนใจ
เหมือนกับที่ดูในอินเตอรเ์น็ต (Internet) ด้วยเหตุนี้ จึงยังไม่มีการประชาสัมพันธ์... (วันดี รักชาติ, 
2556)   

                      ...พระจุฑาธุชราชฐานไม่มีการประชาสัมพันธ์ จึงท าให้นักท่องเที่ยวและ
สาธารณชนทั่วไปไม่รู้จักพระจุฑาธุชราชฐานเท่าที่ควร ดังนั้น ในอนาคตจึงอยากให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยพิจารณาด้านการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
และมุ่งท าให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น... (วิเศษ เพชรประดับ, 2557) 

                        …ปัจจุบันพระจุฑาธุชราชฐาน ยังขาดการประชาสัมพันธ์ แต่หลังจากที่          
กรมศิลปากรด าเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน ในปี พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ            
ตนต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และคาดหวังให้พระจุฑาธุช           
ราชฐานเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งสามารถรองรับความเป็นนานาชาติ... (กรรชิต จิตระทาน, 2557) 
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 ดังที่ มานัส หมื่นแสน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านสะพานคู่ ต าบลท่าเทววงษ์ 
อ าเภอเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการประชาสัมพันธ์อย่างน่าสนใจว่า :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในท านองเดียวกันกับ ยุทธ ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาลต าบนเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์
ในประเด็นการประชาสัมพันธ์อย่างน่าสนใจเช่นเดียวกันกับข้างต้นที่ว่า: 
 
 
 
 
 
 

 1.5 ยุวมัคคุเทศก์น าชมไม่มีศักยภาพ  
 วิเศษ เพชรประดับ ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ได้ให้สัมภาษณ ์      
ในประเด็นยุวมัคคุเทศก์น้อยน าชมอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 

 สอดคล้องกับ ไพโรจน์ บริสุทธิ์ นายช่างโยธาอาวุโส ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นยุวมัคคุเทศก์น าชมอย่างน่าสนใจว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         …เท่าที่เห็นพระจุฑาธุชราชฐาน ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่        
ให้ความรู้ใดๆ ส่วนใหญ่มีเพียงรายการโทรทัศน์ที่มาถ่ายท ากันเองเท่านั้น ดังนั้น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากร ควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้
พระราชประวัติของเสด็จพ่อ ร.5 ที่เก่ียวข้องกับพระจุฑาธุชราชฐานให้มากข้ึน แต่ควรอนุรักษ์และ
พัฒนาพระจุฑาธุชราชฐานให้เต็มรูปแบบมากกว่านี้ก่อน เพราะตนเชื่อว่า ถ้ายังไม่อนุรักษ์และ
พัฒนาก่อน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมไม่ประทับใจแน่นอน... (มานัส หม่ืนแสน, 2557) 

                     ...เท่าที่ดูยุวมัคคุเทศก์น าชมถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่ง แต่ควรปรับปรุงศักยภาพ 
เนื่องจากมัคคุเทศก์น าชม ยังไม่มีความรู้เท่าที่ควร และมีจ านวนเพียง 20 -25 คน เท่านั้น... 
(วิเศษ เพชรประดับ, 2557)   

                       ...โดยส่วนตัวมีความคิดเห็นว่า ยุวมัคคุเทศก์มีความรู้เกี่ยวกับพระจุฑาธุช       
ราชฐานค่อนข้างน้อย ตนไม่ได้มีเจตนาต าหนิมัคคุเทศก์น้อยแต่อย่างใด เนื่องจากมัคคุเทศก์           
น าชมเป็นส่วนส าคัญมาก เพราะสัมผัสกับนักท่องเที่ยวโดยตรง หากบอกเล่าผิดแล้วจะท าให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจที่ผิดๆ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต้องก ากับดูแล สอบถามยุวมัคคุเทศก์น้อยน าชมด้วย… 
(ไพโรจน์ บริสุทธิ์, 2557) 
 

                    ...การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สาระความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวยังน้อย ดังนั้น  
ตนจึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ แต่ต้องจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นช่องทาง การเผยแพร่ความรู้
ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย... (ยุทธ ธนเศรษฐ, 2556)   
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 ในท านองเดียวกันกับ วิญญา ผ่องใส รองผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะสีชัง ในฐานะ
หน่วยงานภาคภาคีท้องถิ่น ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นยุวมัคคุเทศก์น้อยน าชมอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์ นุชจรี วังภาพร นักท่องเที่ยวชาวไทย อายุ 38 ปี 
เป็นผู้ใช้บริการบริการยุวมัคคุเทศก์น าชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน และหลังจากการเที่ยวชมได้ให้
แสดงความคิดเกี่ยวกับยุวมัคคุเทศก์น าชมอย่างตรงไปตรงมาว่า:  
 
 
 
 
 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการด้านภูมิทัศน์ พบว่า มี 1 ประเด็นปัญหา คือ 
 2.1 ปัญหาด้านภูมิสถาปัตยกรรมยังไม่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือที่เรียกกันว่ายัง
ไม่ได้เปิดพื้นที่  
 ไพโรจน์ บริสุทธิ์ นายช่างโยธาอาวุโส ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ในฐานะ
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาด้านภูมิสถาปัตยกรรมยังไม่ได้รับ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างน่าสนใจว่า: 
 
 
  
 
 
 
 

 

                                  

                       …พื้นที่พระจุฑาธุชราชฐานบางส่วนยังไม่ได้เปิดพื้นที่ ยังอยู่ในสภาพรก ดังนั้น 
ตนจึงอยากให้เปิดพื้นที่ทั้งหมด โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิสถาปัตยกรรม หากเปิดพื้นที่ได้ทั้งหมด
พระจุฑาธุชฐานคงสวยงามมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดริมทะเล เบื้องต้นควรถางหญ้า ตัดต้นกระถิน
และก าจัดวัชพืชต่างๆ ให้โล่งก่อน แล้วปลูกต้นไม้ทนแทน ตามสมัยรัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ท่าน
โปรดเกล้าฯ ให้ปลูกไว้… (ไพโรจน์ บริสุทธิ์, 2557) 
            

                     ...ตนได้ฟังเด็กนักเรียนที่ เป็นยุวมัคคุ เทศก์ เล่าประวัติความเป็นมาของ              
พระจุฑาธุชราชฐาน จึงทราบว่า เด็กเล่าแบบผิดเพี้ยน และพูดเป็นต่อยหอย ท่องจ าแบบนกแก้ว 
นกขุนทอง ถ่ายทอดแบบผิดเพี้ยน ซึ่งตรงนี้ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ในฐานะ        
ผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านประวัติศาสตร์ให้กับเด็ก ต้องศึกษาประวัติศาสตร์พระจุฑาธุชราชฐาน        
ให้ถ่องแท้ก่อน และควรรู้ประวัติศาสตร์จริงๆ ไม่ใช้น าเอาเรื่องเล่าบอกต่อกันมาแล้วมาสอนเด็ก 
ถึงแม้ว่า จะมีกิจกรรมอบรมเข้าค่าย มีการทดสอบ และคัดเลือกเด็กมาน าชม แต่ต้องเพิ่ม
ศักยภาพด้านความรู้และด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กมากกว่านี้... (วิญญา ผ่องใส, 2557) 

 ...ตนเห็นว่ายุวมัคคุเทศก์สามารถน าชมได้เก่ง แต่เป็นการท่องจ าแบบนกแก้ว
นกขุนทอง จังหวะการพูด ควรพัฒนาการได้มากกว่านี้ เจ้าหน้าที่ต้องทดสอบน้องก่อน ฝึกหัด      
ยุวมัคคุเทศก์ให้ช านาญ สิ่งที่ยุวมัคคุเทศก์ควรปรับปรุง คือ การพูดที่ชัดเจน อักขระ และจังหวะ
การพูด การใช้ถ้อยค า หากนักท่องเที่ยวสงสัย สามารถตอบข้อซักถามได้ และการทอดถ่ายความรู ้
ควรดึงดูดความสนใจ ดังนั้น ต้องปูพื้นฐานให้กับยุวมัคคุเทศก์ก่อนน าชม... (นุชจรี วังภาพร, 2557) 
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 สอดคล้องกับ วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร ภูมิสถาปนิกช านาญการ ส านักสถาปัตยกรรม 
กรมศิลปากร ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นภูมิสถาปัตยกรรม
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า:  
 
 
 
 
 
 
 

 ในขณะที่ ณรงค์ เทพเสนา นายอ าเภอเกาะสีชัง ในฐานะหน่วยงานภาคภาคีท้องถิ่น 
ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างน่าสนใจว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ในท านองเดียวกันกับ ยุทธ ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาลต าบนเกาะสีชัง ในฐานะ
หน่วยงานภาคภาคีท้องถิ่น ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมภายในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        …คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมภายในเขต       
พระจุฑาธุชราชฐาน มีไว้ครบเกือบ 100% แล้ว ท าให้ทราบแผนผังโบราณ แผนผังภูมิทัศน์ และ
แผนผังองค์ประกอบทั้งหมด รวมทั้งมีข้อมูลหลักฐานอีกจ านวนมาก แต่ในแง่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ภูมิสถาปัตยกรรมพระจุฑาธุชราชฐานยังน้อย ดังนั้น จึงอยากด าเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู
องค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรมให้มากกว่านี้ ปัจจุบันเป็นเพียงการดูแลรักษาเบื้องต้นเท่านั้น… 
(วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร, 2556) 
            

                     …พื้นที่ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน มีจ านวนสองร้อยกว่าไร่ ถือว่ามีบริเวณ
พื้นที่บริเวณกว้าง ซึ่งจริงๆ แล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูแลอยู่เพียง 1 ใน 3 ของจ านวนพื้นที่
ทั้งหมดเท่านั้น ในส่วนที่เหลืออีก 2 ส่วน จึงเป็นที่น่าเสียดาย เพราะยังไม่ได้เปิดพื้นที่ ถ้ามอง        
ในเรื่องการดูแลภูมิทัศน์ในปัจจุบันนี้ก็ดีอยู่ เพียงแต่อยากให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู องค์ประกอบ          
ภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ ทาง บันได น้ าตก น้ าพุ สระ บ่อน้ า ธาร ถ้ า สวน ผา ฯลฯ เนื่องจากมีสภาพช ารุด 
ทรุดโทรม เสื่อมสภาพ ดังนั้น ตนจึงมีความคิดเห็นว่า ควรอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม           
ให้เหมือนของเดิม หากปล่อยไว้ ณ ปัจจุบันนี้ก็ยิ่งพังลงไป ทรุดโทรมลงไปทุกวันๆ ถ้าเปิดพื้นที่      
เพิ่มเติมแล้ว พระจุฑาธุชราชฐานจะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นด้วย... 
(ณรงค์ เทพเสนา, 2556) 
 

                        ...ภูมิทัศน์ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน มีความสวยงาม เพียงแต่ยังไม่ได้
ปรับปรุง ตัดหญ้า ถางหญ้า จริงๆแล้ว ควรดูแลให้ดีกว่านี้ ตนเคยเดินส ารวจแล้ว พบว่า         
มีทางเดินเท้าเชื่อมต่อกันไปยังจุดต่างๆ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการอนุรักษ์ บูรณะแซมแซม
ภูมิสถาปัตยกรรมเท่าที่ควร ในส่วนของพื้นที่ปุาควรปรับปรุงให้โลงๆ ให้ดูมีความปลอดภัย      
บางจุดนักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินไปเที่ยวชม ดังนั้น ตนจึงมีความคิดเห็นว่า ควรปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงามกว่านี้ ปัจจุบันเปิดพื้นที่เพียง 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้น และอยากให้ปลูก
ดอกไม้สวยงาม ถางปุา ก าจัดวัชพืชต่างๆ ปรับปรุงให้ดูสวยงาม น่าเที่ยวชม ร่มรื้นกว่านี้         
เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วย... (ยุทธ ธนเศรษฐ, 2556) 
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 วิเศษ เพชรประดับ ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ในฐานะหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการจัดตั้งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐานอย่างน่าสนใจว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ในขณะที่ กลุ่มผู้รู้ ส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะ
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ต้องการให้กรมศิลปากรด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ปรับปรุง ซ่อมแซมภูมิสถาปัตยกรรมหรือเปิดพ้ืนที่ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน แต่เป็นห่วงเรื่อง
พนักงานและลูกจ้างดูแลความสะอาดไม่ทั่วถึง เพราะพนักงานและลูกจ้างดูแลความสะอาดมีจ านวนน้อย
 ดังที่ วันดี รักชาติ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้ให้สัมภาษณ์ใน
ประเด็นการเปิดพื้นที่ทางภูมิสถาปัตยกรรมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า:  
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

                        ...โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 
พรรษา ดังนั้น ส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี จึงได้เสนอต่อกรมศิลปากรผ่านไปยังกระทรวง
วัฒนธรรม เพื่อน าเอาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยการวางแผนปรับปรุงหลาย
ด้าน และหนึ่งในนั้น คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพราะพื้นที่พระจุฑาธุชราชฐานเปิดพื้นที่เพียง      
1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด เพราะฉะนั้น ใน พ.ศ. 2558 จึงมุ่งปรับปรุงพื้นที่พระจุฑาธุชราชฐาน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์... (วิเศษ เพชรประดับ,  2558)   
                     ...จริงๆ แล้ว ไม่สามารถอนุรักษ์และพัฒนาได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่บริเวณ
บางส่วนมีประชาชนเข้าไปพักผ่อน และค านึงถึงการดูแลของหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแล       
หากเปิดพื้นที่ทั้งหมด อาจมีปัญหาในแง่การดูแลไม่ทั่วถึง เนื่องจากจ านวนพนักงานดูแล           
มีจ านวนจ ากัด อย่างไรก็ตาม ต้องท าให้ผู้คนที่เข้าเยี่ยมชมเกิดความประทับใจ เพราะพระจุฑา
ธุชราชฐานเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นโบราณสถานที่ส าคัญ... (วิเศษ เพชรประดับ, 2557)   
                        ...หากด าเนินโครงการประจ าปี พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ คาดว่ามีการเฉลิมฉลอง 
โดยการจัดกิจกรรมย้อนยุค เพื่อร าลึกถึงพระที่นั่งจุฑาธุชราชฐาน โดยน าทูลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชด าเนิน นี้คือแผนงานที่ตนได้เสนอ...(วิเศษ เพชรประดับ, 2557)   

                        …ตนต้องการให้กรมศิลปากรการบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซมภูมิสถาปัตยกรรม
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เพราะจะท าให้สถานที่สวยงามมาก แต่กรมศิลปากรควร
ปรึกษาหารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อน เพราะเปิดพื้นที่แล้วไม่จบแต่เพียงเท่านั้น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล บ ารุง รักษา ต้องใช้
งบประมาณจัดจ้างบุคลากรเพิ่มเติม... (วันดี รักชาติ, 2557) 
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 3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการด้านบริการขั้นพืน้ฐาน พบว่า มี 5 ประเด็นปัญหา 
ดังนี้ 
 3.1 ขาดแคลนน้ า  
 เกรียงไกร จันทร์ทัศ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป เป็นบุคลากรของพระจุฑาธุชราชฐาน
ระดับปฏิบัติการ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นขาดแคลนน้ า
อย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 

 
 ในท านองเดียวกันกับ มานัส หมื่นแสน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านสะพานคู่ 
ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง ในฐานะหน่วยงานภาคภาคีได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นขาดแคลนน้ าอย่าง
น่าสนใจว่า:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วน สหัส ถนอมศิริ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลเกาะสีชัง ในฐานะ
หน่วยงานภาคภาคีท้องถิ่นได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นขาดแคลนน้ าอย่างน่าสนใจว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ...ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน มีปัญหาเรื่องน้ า เนื่องจากบนเกาะสีชังไม่มี
แหล่งน้ าจืด เป็นอุปสรรคมาก หากปรับปรุงด้านภูมิทัศน์ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน           
ต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องระบบน้ าก่อน ต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบัน
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมีต้นไม้จ านวนมากที่จ าเป็นต้องรดน้ า น้ าใช้ยังไม่เพียงพอ           
แต่ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน มีบ่อน้ าใหญ่ 2 บ่อ สามารถสูบน้ ามาใช้ได้ ควรใช้น้ าอย่าง
ประหยัด และใช้น้ าให้เป็นระบบ ต้องคิดหาวิธีกักเก็บน้ า โดยยึดตามแบบดั้งเดิม เมื่อครั้งสมัย
รัชกาลที่ 5 ตามที่พระองค์ท่านทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดท าไว้...(สหัส ถนอมศิริ, 2556) 

                  …พระจุฑาธุชราชฐานมีปัญหาขาดแคลนน้ า เนื่องจากบนเกาะสีชังไม่มีแหล่ง      
น้ าจืด ท าให้ไม่มีน้ าใช้ และไม่มีน้ ารดต้นไม้ พอถึงฤดูแล้งต้องสั่งน้ าจากเรือเป็นจ านวนหลายตัน 
สั่งมา 2 รอบ/ต่อปี โดยเฉพาะฤดูแล้ง พนักงานต่างก็พยายามท าความสะอาดบ่อน้ าให้สะอาด 
เมื่อบ่อน้ าสะอาดแล้วจึงสามารถกักเก็บน้ าไว้ได้... (เกรียงไกร จันทร์ทัศ, 2556) 

 

                      …ตนต้องน าเรียนก่อนว่า บนเกาะสีชังมีข้อจ ากัดเรื่องน้ ามาก เพราะไม่มีแหล่ง
น้ าจืด การปรับปรุงภูมิทัศน์ จึงเป็นไปได้ยากมาก ส่วนระบบน้ าภายในพระจุฑาธุชราชฐาน      
กรมศิลปากรได้จัดซื้อถังกักเก็บน้ าจ านวน 5 ถัง สามารถบรรจุน้ าจ านวนมาก แต่ต้องส่งน้ าจาก
เรือมาเหล็กที่บรรทุกน้ ามาขาย ในขณะที่ระบบน้ าประปาที่เกาะสีชัง ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้างไม่นาน
เครื่องก็พัง ต่อแตกบ้าง เนื่องจากเป็นการน าเอาน้ าเค็มมากลั่นเป็นน้ าจืด เครื่องกรองน้ าจึงพังอยู่
บ่อยครั้ง น้ าจึงไม่ไหลสม่ าเสมอ ในขณะเดียวกันพืชบางชนิดภายในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน
ต้องรดน้ าทุกวัน…(มานัส หม่ืนแสน, 2557) 
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 3.2 พนักงานและลูกจ้างดูแลความสะอาดไม่เพียงพอและขาดงบประมาณจัดจ้าง
เพิ่ม  
 สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์
ในประเด็นพนักงานและลูกจ้างดูแลความสะอาดภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สอดคล้องกับ กรรชิต จิตระทาน ผู้อ านวยการส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นพนักงานและลูกจ้างดูแลความสะอาดภายในเขต 
พระจุฑาธุชราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เช่นเดียวกันกับ วันดี รักชาติ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้ให้
สัมภาษณ์ ในประเด็นปัญหาพนักงานและลูกจ้างดูแลความสะอาดภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน 
แบบเปิดใจว่า: 
 
 
 
 
 

 
 

 

                         ...ปัจจุบันพนักงานและลูกจ้างดูแลความสะอาดภายในเขตพระจุฑาธุช          
ราชฐานมี เพียง 10 คน และต้องรับผิดชอบดูแลในพื้ นที่ บริ เวณกว้ างมาก ประกอบกับ                        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมศิลปากร ด าเนินโครงการเปิดพื้นที่พระจุฑาธุชราชฐานเพิ่มเติม        
ท าให้มีพื้นที่กว้างขึ้น จึงมีปัญหาตามมา คือ พนักงานดูแลไม่เพียงพอ ดังนั้น ผู้บริหารของ              
กรมศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องพูดคุย ปรึกษาหารือกันก่อน เพราะจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต้องรับภาระการจ้างพนักงานดูแล…” (วันดี รักชาติ, 2557) 

                     ...พนักงานดูแลความสะอาดภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
จ านวนน้อย หากกรมศิลปากรเปิดพื้นที่โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แน่นอน คือ          
มีปัญหาเรื่องพนักงานดูแลรักษาไม่เพียงพอ ดังนั้น ต้องมีการคุยกันในประเด็นการขออัตราก าลัง
พนักงานเพิ่ม เพราะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล จึงต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมาก ซึ่งการเปิดอัตราเพิ่มเป็นเรื่องยากมาก หมายถึง สวัสดิการอื่นๆ ตามมามากมาย… 
(กรรชิต จิตระทาน, 2557) 

                        ...พนักงานดูแลความสะอาดภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน มีจ านวนน้อยมาก    
ถือว่าเป็นงานหนักของพนักงาน ทั้งตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ดูแลความสะอาดของบริเวณ และ         
ท าความสะอาดเรือนต่างๆ ขณะเดียวกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องใช้งบประมาณดูแล
เดือนละแสนกว่าบาท เพียงดูแลสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันก็หนักแล้ว เพราะไม่ได้มีรายได้ ไม่มี
ผลประโยชน์ ไม่รู้ว่าจะวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างไร แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้
รู้สึกว่าเป็นภาระแต่อย่างใด ถือว่าเป็นงานช่วยเหลือสังคม ประชาชน และส่งเสริมวัฒนธรรม
ตามภารกิจ… (สันติ ฉันทวิลาสวงศ์, 2557)    ส
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 ในท านองเดียวกันกับ เกรียงไกร จันทร์ทัศ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป พระจุฑาธุช
ราชฐาน ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นพนักงานและลูกจ้างดูแลความสะอาดอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
   
 
 
 
 
 
 

 ส่วน ณรงค์ เทพเสนา นายอ าเภอเกาะสีชัง ในฐานะหน่วยงานภาคภาคีได้ให้
สัมภาษณ์ในประเด็นพนักงานดูแลความสะอาดภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างน่าสนใจว่า: 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 3.3 ข้อโต้งแย้งในประเด็นควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มหรือไม่ควรมีเพิ่ม  
 สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์
ในประเด็นในประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     …ตนอยากให้กรมศิลปากรด าเนินงานงานเปิดพื้นที่ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน
ทั้งหมด แต่เข้าใจในการดูแลความสะอาด ต้องค านึงถึงจ านวนพนกังานดูแล เพราะต้องเก็บกวาด
ใบไม้ ขยะจ านวนมากทุกวัน ดังนั้น จึงควรพิจาณาจัดจ้างพนักงานดูแลท าความสะอาดสถานที่
เพิ่มเติม หากเปิดพื้นที่แล้ว อาจขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้าไปดูแล หรือให้อ าเภอเข้าไปก ากับ 
ควรเป็นแบบนั้น ถ้ามีการเปิดพื้นที่ทั้งสองร้อยกว่าไร่ แต่ต้องพิจาณาถึงงบประมาณจัดจ้าง
พนักงานดูแลความสะอาดด้วย หากมีค าสั่งมาเพียงภาระงาน แต่งบประมาณไม่ได้ ก็ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้... (ณรงค์ เทพเสนา, 2556) 

                     …พนักงานดูแลความสะอาดภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมีจ านวน เพียง 10 คน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติการจัดจ้างพนักงานยากมาก เพราะต้องใช้งบประมาณ         
จ านวนมาก ซึ่งงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับในปัจจุบันนี้ไม่เพียงพอ เนื่องจากได้รับอนุมัติ แค่เพียง
ปีละ 2 ล้านบาท ส่วนกรมศิลปากรมีหน้าที่ดูแลเร่ืองการบูรณะปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่
เท่านั้น ไม่เก่ียวข้องกับการจัดจ้างพนักงานดูแล... (เกรียงไกร จันทร์ทัศ, 2556)   
 

                    …ตนไม่ต้องการให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากจนเกินไป เพราะไม่ได้
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ขณะเดียวกัน คุณค่าของพระจุฑาธุชราชฐานก็จะผิด      
เพี้ยนไป ส่วนการขายเครื่องดื่มๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงตัวเสริมเล็กๆ น้อยๆ ดังนั้น         
ทุกอย่างต้องเกื้อหนุน สมดุลซึ่งกันและกัน หากท าอลังการกลับกลายเป็นว่าคนท้องถิ่น             
ไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ แล้วคนท้องถิ่นก็จะไม่ยอมรับ แต่ในปัจจุบันนี้ถื อว่าอยู่ในระดับ        
เท่าเทียมกัน… (สันติ ฉันทวิลาสวงศ์, 2557) 
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 ในขณะที่ วันดี รักชาติ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้ให้สัมภาษณ์ 
ในประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างตรงไปตรงมาว่า : 
 
 
 
 
 
 
 

 สอดคล้องกับ ไฟโรจน์ บริสุทธิ์ นายช่างโยธาอาวุโส ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 
 
 

 ในส่วนของภาคภาคีระดับท้องถิ่น ส่วนใหญ่ได้แสดงความความคิดเห็นเชิงวิภาค
วิจารณ์ในท านองที่ว่า ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกบริการผู้สูงอายุและผู้พิการ ดังนั้น จึงเสนอให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ิมเติม เช่น รถกอล์ฟ ห้องน้ า เสียงตามสาย ฯลฯ 
 ดังที่ ณรงค์ เทพเสนา นายอ าเภอเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นสิ่งอ านวย
ความสะดวกอย่างน่าสนใจว่า:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    …ตนเห็นว่าควรเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เช่น ติดตั้ง
เสียงตามสาย ม้านั่ง ซุ้มนั่งพักระหว่างทาง ร้านขายของ ห้องน้ าในจุดที่อยู่ห่างไกล แต่ใน
ขณะเดียวกัน ต้องค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นห่วงหลักฐานทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ เนื่องจากพื้นที่ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานบางส่วนยังไม่ได้ส ารวจ ขุดค้น 
หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์… (ไฟโรจน์ บริสุทธิ์, 2557) 

                    …ตนอยากมีห้องน้ าเพิ่มเติม เพราะบริเวณวัดอัษฏางคนิมิตร ตั้งอยู่ในระยะไกล 
บางทีนักท่องเที่ยว ต้องเดินย้อนกลับมาเข้าห้องน้ าไกล เรื่องนี้ เคยพูดคุยกับเจ้าหน้าที่              
กรมศิลปากรแล้ว ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรไม่เห็นด้วย และไม่ยอมสร้างห้องน้ าเพิ่ม 
เพราะพระจุฑาธุชราชฐานเป็นพื้นที่โบราณสถาน การก่อสร้างห้องน้ าใกล้กับโบราณสถาน        
ไม่เหมาะสม และพื้นที่บางส่วนยังไม่ได้ศึกษาส ารวจ… (วันดี รักชาติ, 2556) 

                        ...สิ่งอ านวยความสะดวกภายในพระจุฑาธุชราชฐาน ยังไม่เพียงพอ แต่ต้อง
เข้าใจว่าในพื้นที่พระจุฑาธุชราชฐานเป็นสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม โดยไม่ได้เก็บ
ค่าบริการพอไม่ได้เก็บค่าบริการ งบประมาณที่น ามาด าเนินงาน จึงเป็นงบประมาณของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเป็นเจ้าของสถานที่ อย่างไรก็ตาม ตนมีความคิดเห็นว่า ควรมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกบริการนักท่องเที่ยวเพิ่ม เช่น มีจักรยาน แผนผังบอกต าแหน่งให้ชัดเจน มีรถ
กอล์ฟ รถราง เสียงตามสายช่วยอธิบาย ให้นักท่องเที่ยวฟังทั่วบริเวณ... (ณรงค์ เทพเสนา , 
2556) 
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                      …ตนอยากให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่ม โดยน าเอารถกอล์ฟมาให้บริการ    
รับ-ส่ง ผู้สูงอายุ เพราะภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน มีพื้นที่บริเวณกว้าง และผู้สูงอายุ เดินเที่ยว
ชมไม่ไหว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินเที่ยวชมเฉพาะด้านล่างหน้าวัง…(วสันต์ สุดใจนาค, 2557) 

 สอดคล้องกับ ไพเราะ ปิ่นทอง คนท้องถิ่นเกาะสีชัง อายุ 68 ปี ได้ให้สัมภาษณ์
ในประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างน่าสนใจว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในท านองเดียวกันกับ วสันต์ สุดใจนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านศาลเจ้าเก๋ง 
อ าเภอเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างน่าสนใจว่า: 
 
 
 
 

 
 3.4 ปัญหาขยะสะสม  
 ดังที่ วันดี รักชาติ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้ให้สัมภาษณ์ใน
ประเด็นปัญหาขยะภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ...ขยะเป็นปัญหาใหญ่ เพราะภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมีขยะมาจาก              
3 ส่วน คือ ขยะที่มาจากทะเล ขยะที่มาจากนักท่องเที่ยว และขยะที่เป็นใบไม้ กิ่งไม้ ในขณะที่
การเก็บขยะไปทิ้งภายนอกเขตพระจุฑาธุชราชฐาน เป็นหน้าที่ของทางเทศบาลต าบลเกาะสีชัง
ที่ต้องเข้ามาเก็บขยะ แต่การเข้ามาเก็บขยะของเทศบาลต าบลเกาะสีชังนั้น ไม่เป็นที่แน่นอน 
ประมาณ  2-3 วัน ต่อ 1คร้ัง ตนต้องได้ขอร้องให้ทางเทศบาลฯ เข้ามาเก็บขยะทุกวันจึงได้บอก
ในที่ประชุมหลายรอบ และได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวหลายครั้ง อยากให้เทศบาลฯ เข้ามาเก็บ
ขยะทุกวัน เพราะภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมีขยะทุกวัน... (วันดี รักชาติ, 2557) 

 

                        ...ควรเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก แต่ก่อนอื่นควรปรับปรุงถนนก่อน เพราะถนน
บางเส้นยังแคบ และมีความชัน อย่างเช่นพระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ยังสามารถด าเนินการได้ 
ควรดูวิธีการจัดการของพระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์มาเป็นแบบอย่าง เช่น น าเอารถกอล์ฟ        
มาให้บริการรับ-ส่ง ค่าบริการคนละ 100 บาท ชมสวนดอกไม้สวยงาม และมีเสียงตามสาย       
เปิดเสียงบรรยายและเปิดเพลง เบาๆ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม 
ตนเห็นว่าพระจุฑาธุชราชฐานสามารถท าได้ แล้วท าไมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงไม่ท า...”        
(ไพเราะ ปิ่นทอง, 2556) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



295 
 

 สอดคล้องกับ ปราการ ฉายอรุณ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป เป็นบุคลากรระดับปฏิบัติ 
การของพระจุฑาธุชราชฐาน ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาขยะภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานแบบ        
เปิดใจว่า: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ในท านองเดียวกันกับ ณรงค์ เทพเสนา นายอ าเภอเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์              
ในประเด็นปัญหาขยะภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 
 

 เช่นเดียวกันกับ คณินทร์ เปรมศรี ปลัดอ าเภออาวุโส อ าเภอเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์
ในประเด็นปัญหาขยะภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 

 
 

 3.5 ข้อโต้งแย้งในประเด็นควรมีร้านขายของเพิ่มและไม่ควรมีเพิ่ม  
 กรรชิต จิตระทาน ผู้อ านวยการส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นร้านขายของในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า:   
 
 
 
 
 
 
 

                        ...ตนไม่ต้องการให้มีร้านขายของเพิ่ม เพราะชุมชนท้องถิ่นอาจต าหนิได้ว่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขายของแข่งกับคนท้องถิ่น และตนต้องการกระจายรายได้สู่ชุมชน                
ส่วนร้านขายเครื่องดื่มที่ขายอยู่ตอนนี้ ขายด้วยความจ าเป็น เนื่องจากภายในเขตพระจุฑาธุช         
ราชฐาน มีพื้นที่บริเวณกว้าง นักท่องเที่ยวต้องเดินเที่ยวชมในระยะไกล แล้วท าให้รู้สึกเหนื่อยล่า  ดังนั้น   
จึงจ าเป็นต้องขายเครื่องดื่มเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเล็กน้อยเท่านั้น... (กรรชิต จิตระทาน, 2557)   

                     ...ความสะอาดภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานได้รับการดูแลในระดับดี 
เนื่องจากหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เอาใจใส่ ดูแลเป็นอย่างดี เพราะเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว และมีการตั้งเวรท าความสะอาด แต่มีปัญหาในช่วงที่มีมรสุม ลมพัดมาพร้อมกับขยะ
จ านวนมาก ลอยเกาะติดตามชายหาด... (ณรงค์ เทพเสนา, 2556)   

                     ...ภายในเขตพระพระจุฑาธุชราชฐาน มีขยะจ านวนมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 
จะมีลมใน ซึ่งลมจะพัดขยะเข้ามาในเกาะสีชัง ขยะก็จะลอยมาเกาะมาติดตามชายฝั่งจ านวนมาก 
แน่เต็มไปหมด พนักงานตามเก็บขยะทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงเช้า และช่วงเย็น  ซึ่งส่วนใหญ่        
ขยะจะลอยมาจากปากแม่น้ าเจ้าพระยา และมาจากลูกเรือมักทิ้งขยะลงทะเลจ านวนมาก จึงท า
ให้มีขยะเยอะมาก จนขนาดที่ว่าพนักงานเพียงคนเดียวตามเก็บไม่ไหว ต้องระดมก าลังตามเก็บ
ขยะให้ไวที่สุด เพื่อไม่ให้มีขยะจนน่าเกลียด และไม่ให้ท าลายภาพลักษณ์พระจุฑาธุชราชฐานและ
เกาะสีชัง... (ปราการ ฉายอรุณ, 2557)   

                     ...ความสะอาด มองแบบภาพรวม สะอาดดี ไม่ถึงกับสกปรก เพราะมีพนักงาน
ท าความสะอาดบริเวณทุกวัน แต่ในขณะเดียวกัน มีขยะตามริมชายหาดจ านวนมาก เนื่องจากลม
พัดเข้ามาติดเกาะ และมีเรือขนาดใหญ่จ านวนมากเข้ามาจอด แล้วลูกเรือมักทิ้งขยะลงทะเล จึง
ท าให้มีขยะลอยมาติดตามชายฝั่งทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีขยะที่มาจากนักท่องเที่ยว กินเสร็จแล้ว
มักทิ้งตามบริเวณทั่วไป... (คณินทร์ เปรมศร,ี 2556)   
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 สอดคล้องกับ สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้
สัมภาษณ์ในประเด็นร้านขายของภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จากการสัมภาษณ์ ภาคภาคีระดับท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่ได้แสดงความความ
คิดเห็นในท านองเดียวกันที่ว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน มีเพียงร้านขายเครื่องดื่มเล็กน้อยเท่านั้น        
ยังขาดร้านขายของที่หลากหลาย และต้องการให้มีร้านขายของที่ระลึก ร้านขายอาหาร และเครื่องดื่ม
เพ่ิมเติม โดยให้คนในชุมชุมท้องถิ่นได้เปิดร้านขายของเพ่ือสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น   
 ดังที่ สหัส ถนอมศิริ รองนายกเทศมนตรี ต าบลเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็น
รา้นค้าขายของภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างน่าสนใจที่ว่า: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สอดคล้องกับ วสันต์ สุดใจนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านศาลเจ้าเก๋ง อ าเภอ
เกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นร้านค้าขายของภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 

 
  
 
 

                         …ร้านขายของภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่มีอยู่ยังไม่เต็มรูปแบบ เพราะ         
ยังขาดร้านค้าให้นักท่องเที่ยวนั่งพักนานๆ เพราะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมาชมแค่เพียงเวลาไม่นาน
แล้วก็กลับ เพราะไม่มีอะไรที่น่าสนใจ ดังนั้น ตนจึงมีความคิดเห็นว่า ควรหาจุดขายให้นักท่องเที่ยว
ได้นั่งพัก หมายถึง ควรอนุญาตให้แม่ค้าเข้าไปขายอาหาร อย่างน้อยก็ท าให้มีจุดพัก จุดขายของฝาก 
ร้านขายเครื่องดื่มร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และท าให้คนท้องถิ่นมีรายได้ ขณะเดียวกันยัง
ท าให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้า น าติดมือกลับบ้าน แต่ร้านค้า ควรจัดแบบเขต (Zone)       
ร้านขายของให้เรียบร้อยให้มีรูปแบบร้านที่เหมาะสม กลมกลืนกับสภาพพื้นที่… (สหัส ถนอมศิริ, 
2556)     
 

                       …ตนไม่ต้องการให้มีร้านขายของเพิ่ม เพราะการจัดการในเชิงพาณิชย์ ท าให้
คุณค่าและความของพระจุฑาธุชราชฐานผิดเพี้ยนไป ส่วนการขายเครื่องดื่มๆ ที่มีอยู่นั้น          
เป็นเพียงตัวเสริมเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น แต่ถ้าท าเป็นกิจจะลักษณะจริงๆ เช่น ร้านอาหาร 
ภัตตาคารไม่สมควรอย่างยิ่ง หากท าแบบนี้แล้วคุณค่าและส าคัญของพระจุฑาธชุราชฐาน ในฐานะ
แหล่งประวัติศาสตร์จะหายไป และไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นถิ่น เนื่องจากพื้นถิ่นมีธุรกิจ             
ขนาดย่อม ดังนั้น ทุกอย่างต้องเกื้อหนุน สมดุลซึ่งกันและกัน หากจัดการในเชิงพาณิชย์แล้ว        
คนท้องถิ่นก็จะไม่ยอมรับ...(สันติ ฉันทวิลาสวงศ์, 2557) 

                     …จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากร ควรเปิดร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม 
เพื่อให้คนท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าไปขายของแล้วมีรายได้ ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการบริการให้กับ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย...(วสันต์ สุดใจนาค, 2557) 
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 ในท านองเดียวกันกับ ประกาศิต เชียงเถียร คนท้องถิ่นเกาะสีชัง อายุ 61 ปี ได้ให้
สัมภาษณ์ในประเด็นร้านค้าขายของภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างน่าสนใจที่ว่า: 
 
 
 
 
 
 
 

 เช่นเดียวกันกับ ไพเราะ ปิ่นทอง คนท้องถิ่นเกาะสีชัง อายุ 68 ปี ได้ให้สัมภาษณ์  
ในประเด็นร้านค้าขายของภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
   

 

 4.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการด้านความปลอดภัย มี 2 ประเด็นปัญหา ดังนี้ 
 4.1 ปัญหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
 ดังที่ กรรชิต จิตระทาน ผู้อ านวยการส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สอดคล้องกับ วันดี รักชาติ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้ให้
สัมภาษณ์ในประเด็นประเด็นปัญหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่า: 
 
 
 
 
 

                       …ตนต้องการให้มีร้านขายของที่บริ เวณด้านหน้าวัง ริมทะเล เพื่อบริการ
นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น เช่น มีร้านขายเคร่ืองดื่ม กาแฟ ขนมปัง อาหารว่าง ขายของเล็กๆ น้อยๆ 
เท่านั้น ไม่ต้องใหญ่โต โดยเฉพาะทางเข้าหน้าวัง ให้เหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป ขายเฉพาะของ    
ที่จ าเป็นเท่านั้น พอถึงเวลาฤดูร้อน เป็นสิ่งส าคัญมาก ต้องมีน้ าเย็นๆ ให้บริการกับนักท่องเที่ยว...
(ประกาศิต เชียงเถียร, 2556) 

                        …ปัจจุบันภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานมีเพียงการขายเครื่องดื่มร้านเดียว 
ดังนั้น จึงควรเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นเกาะสีชังเข้าไปขายของ และเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้ 
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการบริการนักท่องเที่ยว แต่แม่ค้าควรเอาใจใส่เร่ืองความสะอาด ส่วนสินค้า  
ที่น าไปขาย ควรเป็นแบบส าเร็จรูป เช่น ลูกชิ้นปิ้ง ปลาหมึกย่าง... (ไพเราะ ปิ่นทอง, 2556) 

                    …ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จ านวนเพียง 20 คน ยังถือว่า
ปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลัง ถ้าเพิ่มอีกคงเหมาะสมกว่านี้ จริงๆ แล้ว หากมีเจ้าหน้าที่เพิ่มอีกคงดี    
หากเปิดพื้นที่ทั้งหมดแล้วตามโครงการของกรมศิลปากรใน พ.ศ. 2558 แน่นอน คือ เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอต่อการรับรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต หากขออัตราก าลัง
พนักงานเพิ่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ดังนั้น การเปิดอัตราเพิ่ม
จึงเป็นเร่ืองยากมาก... (กรรชิต จิตระทาน, 2557) 
 

                        …เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จ านวนเพียง 20 คน แต่กรมศิลปากร 
ต้องการซ่อมแซม บูรณะ หรือเปิดพื้นที่ให้แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558        
มีปัญหาตามมาแน่นอน คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ... (วันดี รักชาติ, 2557) 
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 นอกจากนี้ ไพโรจน์ บริสุทธิ์ นายช่างโยธาอาวุโส ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร  
ยังได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ในขณะที่ กลุ่มผู้รู้ ภาคภาคีท้องถิ่น ได้ความคิดเห็นสอดคล้องกันในท านองที่ว่า 
เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรรมไม่เหมาะสม เพราะใช้วาจาไม่สุภาพ มักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐาน แต่งกายไม่เหมาะสม ไม่ใส่ใจให้บริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนขาดความรู้ในการ
ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม               
 ดังที่ สมพงษ์ ผ่องใส คนท้องถิ่นเกาะสีชัง อายุ 71 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็น
ปัญหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สอดคล้องกับ ไฟเราะ ปิ่นทอง คนท้องถิ่นเกาะสีชัง อายุ 68 ปี ได้ให้สัมภาษณ์                
ในประเด็นปัญหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
  
 

 ในท านองเดียวกันกับ จิรวัฒน์ สุธรรมนิรันด์ คนท้องถิ่นเกาะสีชัง และเป็น
ผู้ประกอบการให้เช่ารถจักรยานยนต์ อายุ 45 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 

                   …เจ้าหน้าที่พระจุฑาธุชราชฐาน ไม่มีศักยภาพ ไม่มีความรู้ และการใช้วาจา       
ไม่สุภาพ เพราะไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาท างาน ตนจึงสงสัยว่าท าไมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ถึงได้จัดจ้างคนที่มีศักยภาพต่ าเข้ามาท างาน คนรุ่นเก่าอย่างตนเห็นว่า พระจุฑา
ธุชราชฐานเคยเป็นวังหลวงวังเจ้ามาก่อน ท าไมถึงได้เอาคนสัพเพเหระพวกนี้มาท างาน ฉะนั้น 
เจ้าหน้าที่พระจุฑาธุชราชฐาน ต้องมีระเบียบ วินัย มีความรู้ และต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล...
(สมพงษ์ ผ่องใส, 2556) 

                    …เจ้าหน้าที่พระจุฑาธุชราชฐาน มีกิริยามารยาทไม่เหมาะสม พูดจา ไม่สุภาพ  
ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เหมาะสมกับการท างานในสถานที่ส าคัญ ดังนั้น ต้องอบรมให้ดีกว่านี้ 
ให้กับสุขภาพกับผู้เข้าเยี่ยมชม ทั้งค าพูดจาให้ไพเราะให้เหมาะสม...(ไฟเราะ ปิ่นทอง, 2556) 
 

                      …เจ้าหน้าที่พระจุฑาธุชราชฐาน แต่งตัวไม่เรียบร้อย ไม่ควรใส่รองเท้าฟองน้ า   
ในระหว่างท างาน และมักเล่นโทรศัพท์ในเวลาท างาน เพราะช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม 
ไม่ได้สนใจนักท่องเที่ยว ปัจจุบันนี้เจ้าหน้าและพนักงานเล่นโทรศัพท์กันทั้งวัน ดังนั้น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ควรบังคับใช้กฎระเบียบกับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าให้ดี เอาใจใส่ดูแลนักท่องเที่ยว 
เฝูาระวังจุดเสี่ยงอันตราย และควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจมาค่อยตรวจตรา
ตลอดเวลา...(ไพโรจน์ บริสุทธิ์, 2557) 
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 เช่นเดียวกันกับ สุภาพ เลิศวิชยา เจ้าหน้าที่ฝุายกองการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลต าบลเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่าง
ตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2 ปัญหาขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย  
 จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้รู้ กรมศิลปากร และกลุ่มผู้รู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะ
หน่วยงานที่หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แสดงความคิดเห็นสอดคล้องตรงกันที่ว่า ภายในเขตพระจุฑาธุช 
ราชฐาน ขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและต้องการให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต  
 ดังที่ ไพโรจน์ บริสุทธิ์ นายช่างโยธาอาวุโส ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอย่างน่าสนใจว่า: 
  
 
 
 
 
 
 

                    ...ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ไม่เคยมีเหตุอันตราย  แต่สมมุติว่า มีเหตุร้าย     
เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวแล้ว จะท าลายภาพลักษณ์มาก ดังนั้น จึงควรมีระบบปูองกันไว้ก่อน      
และควรมีกล้องวงจรปิด เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ขาดไม่ได้ ในขณะที่ตามถนนทางเดินเท้าควรมีกล้อง
วงจรปิดด้วย อย่าประมาท เพราะบางทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมักน าทรัพย์สิน
ที่มีค่าติดตัว ในขณะเดียวกันก็อาจโดนขโมยได้ แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่เกิดเหตุร้าย ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะ
เสียหายมาก… (ไพโรจน์ บริสุทธิ์, 2557) 

                       …เจ้าหน้าที่พระจุฑาธุชราชฐานไม่เคารพสถานที่ มักใช้วาจาไม่เหมาะสม 
และมักดื่มเหล้า เบียร์ ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานแทบทกุวัน ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง ปัจจุบันนี้
คงห้ามยากแล้ว เพราะกลายเป็นความเคยชินไปแล้ว ดังนั้น จึงควรอบรมให้ตระหนักว่าเป็น
มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน คู่กับเกาะสีชังมานาน ควรช่วยกันปกปูองคุ้มครอง            
ควรเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบ... (จิรวัฒน์ สุธรรมนิรันด์, 2557) 

                     …เจ้าหน้าที่พระจุฑาธุชราชฐาน เป็นชาวเกาะสีชังทั้งหมด ได้รับการปลูกฝัง
ด้านค าพูด ค่อนข้างที่จะไม่ให้เกียรติ พูดจาไม่ดี พูดไม่ไฟเราะ ไม่สุภาพ ทั้งด้านภาษา ถ้อยค า 
ไม่มีระเบียบ อยากแต่งตัวอย่างไรก็แต่ง อยากด่าก็ด่า อยากขับรถอย่างไรก็ขับ ซึ่งคนเหล่านี้เป็น
ผู้ที่ไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าใด ในขณะที่ การท่องเที่ยว คือ งานบริการ ควรสร้างความประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวและควรเป็นเจ้าบ้านที่ดี... (สุภาพ เลิศวิชยา, 2557) 
                      …คนท้องถิ่นเกาะสีชังหลายคน พูดถึงหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุช     
ราชฐานว่า เป็นผู้ที่มีการศึกษาดี แต่การใช่ถ้อยค า ไม่มีความเป็นกันเอง ไม่มีความนอบน้อม       
ไม่มีอัธยาศัย และเป็นคนถือตัวมากเกินไป เช่น การร่วมงานพิธี ค่อนข้างที่ถือตัว และท าตัวอวดเก่ง    
บางทีการศึกษาไม่ได้ช่วยอะไร การปฏิบัติตนในสังคม เป็นสิ่งส าคัญ ควรอ่อนน้อมถ่อมตน        
ท าตัวให้น่ารักกว่านี้ เพราะหน้าที่ของข้าราชการ คือ รับใช้ประชาชน... (สุภาพ เลิศวิชยา, 2557) 
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 ในท านองเดียวกันกับ จักรพันธ์ วัชระเรืองชัย สถาปนิกช านาญการ ส านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอย่าง
ตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในส่วนของภาคภาคีท้องถิ่น อย่างเทศบาลต าบลเกาะสีชัง อ าเภอเกาะสีชัง และ
ภาคประชาชนท้องถิ่น ได้แสดงความความคิดสอดคล้องกับข้างต้นที่ว่า ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน
ยังขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและต้องการให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
กับจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึนต่อไปในอนาคต 
 ดังที่ ยุทธ ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาลต าบลเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการ
รักษาความปลอดภัยภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างน่าสนใจว่า:  
 
 
 
 
 
 

 สอดคล้องกับ สมพงษ์ ผ่องใส คนท้องถิ่นเกาะสีชัง อายุ 71 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ใน
ประเด็นการรักษาความปลอดภัยภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานอย่างน่าสนใจว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ...พื้นที่ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานส่วนใหญ่เป็นปุา ดังนั้น จึงมีจุดลับตาและ
เปลี่ยว เพราะมีโอกาสเกิดอันตราย ประกอบกับ ในอนาคตหากเปิดพื้นที่เพิ่มเติมแล้วจะมี
ขอบเขตที่กว้างขึ้น อาจเกิดเหตุร้านในรูปแบบต่างๆ ขึ้นได้ ดังนั้น เบื้องต้นจึงเสนอให้ทาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยให้ดี เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด... 
(จักรพันธ์ วัชระเรืองชัย, 2557) 

 

                        ...ควรเพิ่มจุดดูแลความปลอดภัย จุดเสี่ยง ที่ลับต่างๆ และในบางจุดควรมี
เจ้าหน้าที่ประจ าดูแล รวมทั้งควรติดตั้ง กล้องวงจรปิด จริงๆแล้ว เหตุร้าย ที่เกาะสีชัง และ
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน แทบไม่มีเหตุร้าย แต่ควรสร้างความอบอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยว 
เพราะบางทีนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงอยากเดินเที่ยวไปเห็นจุดเปลี่ยวไม่ค่อยกล้าเดินเที่ยวชม... 
(ยุทธ ธนเศรษฐ, 2557) 

 

                      ...ตนต้องการให้มีกล้องวงจรปิด เพราะอย่างน้อย หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์      
พระจุฑาธุชราชฐานสามารถดูได้ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เรื่องนี้
ต้องเอาใส่ใจ ขณะเดียวกัน การมีกล้องวงจรปิดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากหากเกิดเหตุร้าย
สามารถเป็นหลักฐานส าคัญ จริงๆ แล้ว ที่ผ่านมาไม่มีเหตุร้ายใดๆ แต่ในขณะเดียวกันต้องสร้าง
ความอบอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยว... (สมพงษ์ ผ่องใส, 2557) 
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 นอกจากนี้ อรุณ อยู่มงคล นักท่องเที่ยวชาวไทย อายุ 40 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ใน
ประเด็นการรักษาความปลอดภัยภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานแบบเปิดใจว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการแบบมีส่วนร่วม พบว่า มี 5 ประเด็นปัญหา ดังนี้ 
 5.1 ขาดการสื่อสารระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงกับภาคภาคีท้องถิ่น  
 วันดี รักชาติ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้ให้สัมภาษณ์ ในประเด็นขาด
การสื่อสารให้ภาคภาคีท้องถิ่นได้มีส่วนรับรู้ รับทราบวาระแผนงาน อย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 สอดคล้องกับ กรรชิต จิตระทาน ผู้อ านวยการส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม    
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นการเปิดโอกาสให้ภาคภาคได้มี ส่วนรับรู้ 
รับทราบวาระแผนงานว่า:  
 
 
 

 
 
  
 
 

                      ...ภาคภาคีท้องถ่ิน ไม่ได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ วาระแผนงานของพระจุฑาธุช
ราชฐาน เพราะบทบาทหน้าที่ของส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
เป็นเพียงหน่วยงานผู้ดูแลรักษาเท่านั้น ไม่ใช่เป็นเจ้าของพระจุฑาธุชราชฐาน จึงไม่สามารถ       
ก้าวก่ายอ านาจหน้าที่ของกรมศิลปากร เพราะไม่ได้รับมอบหมาย ตนไม่ทราบว่า กรมศิลปากร
อยากให้ชี้แจงหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น ต้องค านึงหลายฝุาย เพราะตนอยู่ตรงกลาง ระหว่างชุมชน
กับหน่วยงานของภาครัฐฯ จึงมีโอกาสถูกต าหนิได้ทุกด้าน ฉะนั้น การด าเนินการใดๆ ก็แล้วแต่ 
ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ถึงแม้ว่า ปัจจุบันมีการประชุมประจ าเดือน เฉพาะหัวหน้าส่วน
หน่วยงานราชการบนเกาะสีชัง ตนได้เข้าร่วมทุกเดือน แต่ตนก็ไม่สามารถชี้แจงแผนงานต่างๆ 
เพราะพระจุฑาธุชราชฐานมีข้อจ ากัด คือ เป็นโบราณสถาน... (วันดี รักชาติ, 2556) 

                         ...จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ได้ชี้แจงวาระแผนงานของพระจุฑาธุชราชฐาน 
เพราะพระจุฑาธุชราชฐานเป็นส่วนราชการและเป็นโบราณสถาน ในขณะเดียวกันคนท้องถิ่น  
เกาะสีชังได้มีการสื่อสารกันอยู่แล้ว เห็นอะไรไม่เหมาะสม จะมีการบอกกล่าวกัน ดังนั้น จึงไม่ได้ 
ชี้แจ้งวาระแผนงานใดๆ...(กรรชิต จิตระทาน, 2557)   

                      ...ตนไม่กล้าเดินเที่ยวชมภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานคนเดียว เพราะพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นปุาและถูกปล่อยปละละเลยให้เสื่อมโทรม ช่วงที่เดินเที่ยวชมไม่ทราบว่าจะมีอันตราย
หรือเปล่า ตนยังรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเต็มที่ โดยเฉพาะผู้หญิงไม่กล้าเดิมชม คนเดียวอย่างแน่นอน 
ไม่รู้ว่าใครไปแอบอยู่ตรงไหนหรือไม่ สมัยนี้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น ดังนั้น จึงควรมีเจ้าหน้าที่
ประจ าจุดลับตา ดูแลอย่างใกล้ชิด และควรมีกล้องวงจรปิด เพื่อสร้างความรู้สึกอุ่นใจให้กับ
นักท่องเที่ยว... (อรุณ อยู่มงคล, 2556) 
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 ส่วน กิตติพันธ์  พานสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
สัมภาษณ์ในประเด็นขาดการสื่อสารให้ภาคภาคีท้องถิ่นได้มีส่วนรับรู้ รับทราบวาระแผนงาน อย่างตรงไป       
ตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ดังที่ วิเศษ เพชรประดับ ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ได้ให้สัมภาษณ์
ในประเด็นสื่อสาร ชี้แจงวาระแผนงานของพระจุฑาธุชราชฐานอย่างน่าสนใจว่า: 
 
 
 
  
 
 

 

 จากการสัมภาษณ์ภาคภาคีท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นในเชิง
วิภาควิจารณ์สอดคล้องกันในท านองที่ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมศิลปากร ไม่เคยชี้แจง     
ท าความเข้าใจวาระแผนงานของพระจุฑาธุชราชฐานให้ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เพราะไม่ให้ความส าคัญ        
กับภาคภาคีท้องถิ่น ในขณะเดยีวกันภาคภาคีท้องถิ่น ต้องการรับรู้ รับทราบวาระแผนงานของพระจุฑาธุช
ราชฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 ดังที่ เนาว์ วงษ์มณีวรรณ รองนายกเทศมนตรี ต าบลเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์      
ในประเด็นการมีส่วนร่วมรับรับทราบวาวระแผนงานของพระจุฑาธุชราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        …ตนในฐานะบุคลากรของเทศบาลต าบลเกาะสีชัง และเป็นคนท้องถิ่นเกาะสีชัง 
ยังไม่เคยมีส่วนรู้เห็น วาระแผนงาน ไม่เคยวางแผน ไม่เคยแสดงความคิดเห็นไม่เคยมีส่วนร่วม
ใดๆ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้น ในอนาคตจึงอยากมีส่วนร่วมจัดการพระจุฑาธุช         
ราชฐาน แต่ไม่ได้หมายความว่าไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณ เช่น ต้องการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมด าเนินการต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว...(เนาว์ วงษ์มณีวรรณ, 2556) 

                     ...ส านักสถาปัตยกรรมเป็นหน่วยงานผลิตแบบตาม พรบ.โบราณสถาน 
เพราะฉะนั้น ในแง่การมีส่วนร่วมในเขตพระจุฑาธุชราชฐานกับชุมชนท้องถิ่นจึงมีน้อยมาก 
เพราะมีข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขในการออกแบบที่เป็นการอนุรักษ์โบราณสถาน แม้แต่ภูมิทัศน์ต้อง
อ้างอิงจากภูมิทัศน์โบราณ เพาะฉะนั้น การให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน หรือมีส่วน
ร่วมในช่วงใดช่วงหนึ่งจึงเป็นไปได้ยาก… (กิตติพันธ์ พานสุวรรณ, 2556) 

 

                      ...การรับรู้ รับทราบวาระแผนงานของพระจุฑาธุชราชฐานยังห่างจากคน
ท้องถิ่น เพราะชาวบ้านยังเข้าไม่ถึง เพราะแผนงานต่างๆ เป็นงานวิชาการด้านการบูรณะ 
ปรับปรุง แซมแซม แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ควรเป็นตัวแทนชี้แจงให้คนท้องถิ่นรับรู้ 
รับทราบแผนงานว่ากรมศิลปากรด าเนินงานส่วนใด แบบไหน เพราะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล... (วิเศษ เพชรประดับ, 2557) 
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 สอดคล้องกับ ไพเราะ ปิ่นทอง คนท้องถิ่นเกาะสีชัง อายุ 68 ปี ได้ให้สัมภาษณ์        
ในประเด็นการมีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบวาวระแผนงานของพระจุฑาธุชราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ในท านองเดียวกันกับ วรธน จันพวย คนท้องถิ่นเกาะสีชังและเป็นผู้ประกอบการ
รถสามล้อสกายแล็บ อายุ 43 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการมีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบวาวระแผนงาน
ของพระจุฑาธุชราชฐานอย่างตรงไปตรงมาว่า:  
 
 
 
 
 

 

 เช่นเดียวกันกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านสะพานคู่ ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอ
เกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการมีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบวาวระแผนงานของพระจุฑาธุชราชฐาน
อย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 

  เช่นเดียวกันกับ วสันต์ สุดใจนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านศาลเจ้าเก๋ง ต าบล
ท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชังได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการมีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบวาวระแผนงานของ     
พระจุฑาธุชราชฐานว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                      ...พระจุฑาธุชราชฐาน เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวบนเกาะ       
สีชัง เพราะเป็นพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ
ชุมชนท้องถิ่นให้ความส าคัญพระจุฑาธุชราชฐาน แต่การด าเนินการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ไม่ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น จึงไม่ได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบแผนงานต่างๆ และ
ไม่ได้แสดงความคิดเห็น... (ไพเราะ ปิ่นทอง, 2556) 

                        ...คนท้องถิ่นไม่มีส่วนรู้เห็นแผนงานของพระจุฑาธุชราชฐานใดๆ ดังนั้น            
จึงควรให้คนท้องถิ่นได้มีส่วนรับรู้ รับทราบบ้าง ตลอดจนได้มีส่วนแสดงความคิดเห็น เพื่อได้เห็น
มุมมองที่หลากหลาย และน าไปปรับปรุงแก้ไข ว่ามีจุดบกพร่องอย่างไร แล้วจะได้ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ…(วรธน จันพวย, 2556)   
 

                             ...คนท้องถิ่นเกาะสีชังไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องในแง่ของการรับรู้ รับทราบ
วาระแผนงาน และไม่เคยวางแผนร่วมกัน เพราะหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน 
ปรึกษากับทางกรมศิลปากรโดยตรง ดังนั้น คนท้องถิ่นจึงไม่ได้เข้าไปยุ่งเก่ียว… 

                        ...คนท้องถิ่นเกาะสีชังไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องในแง่ของการรับรู้ รับทราบวาระ
แผนงาน ดังนั้น จึงอยากรู้ อยากเห็นว่าพระจุฑาธุชราชฐานมีการวางแผนท าอะไรบ้าง เพราะ      
ตนเกิดที่ เกาะสีชังได้เห็นพระจุฑาธุชราชฐานเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ             
ช่วงหลังจากการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ตนรู้สึกดี ท าให้ตึกต่างๆ อยู่ในสภาพดี แต่หน่วยงาน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรสื่อสาร ท าความเข้ากับชุมชน พนักงานของพระจุฑาธุชราชฐานทุกคน         
เป็นคนท้องถิ่นเกาะสีชัง ดังนั้น จึงควรสื่อสาร บอกกล่าวกันบ้าง... (วสันต์ สุดใจนาค, 2557) 
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 5.2 ปัญหาขาดการรับฟังความคิดเห็น  
 ดังที่ วันดีรักชาติ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้ให้สัมภาษณ์         
ในประเด็นการรับฟังความคิดเห็นภาคภาคีท้องถิ่นอย่างตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 สอดคล้องกับ กิตติพันธ์ พานสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการรับฟังความคิดเห็นภาคภาคีท้องถิ่นอย่างเปิดใจว่า:  
 

  
 
 
  
 
 
 
 

 ท านองเดียวกัน สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการรับฟังความคิดเห็นภาคภาคีท้องถิ่นอย่างว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                          …ไม่สามารถเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
เพราะส านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานผู้ดูแลสถานที่ 
เพราะอ านาจหน้าที่ตัดสินใจในการจัดการอยู่ที่กรมศิลปากร และต้องการผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจัยก่อน ในขณะเดียวกัน ชุมชนท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ร่วมก าหนดวางแผนต่างๆเพราะพระจุฑา
ธุชราชฐาน เป็นสถานที่ราชการ และเป็นโบราณสถาน ไม่ใช่จะให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมแสดง
คิดเห็นและเสนอแนะใดๆ หากว่าชุมชนท้องถิ่นคิดว่า มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วม
ตัดสินใจได้นั้น เป็นความคิดที่ผิดตั้งแต่แรก เพราะชุมชนไม่เข้าใจว่าพื้นที่พระราชฐาน คือวัง 
โบราณสถาน เช่น หากชุมชนเสนอว่าต้องเปิดการขายของ ขายสินค้าต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่ไม่
อนุญาต จึงมีโอกาสเกิดความขัดแย้งเพิ่มข้ึนอย่างแน่นอน... (วันดีรักชาติ, 2556) 
 

                       …การมีส่วนร่วมถึงขั้นที่ต้องให้ชุมชนท้องถิ่นมาแสดงความเห็น อาจท าให้มี
ข้อจ ากัดในด้านวิชาการมากเกินไป จนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของชุมชนได้ เพราะฉะนั้น 
หากเปิดให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมทุกมิติ กรมศิลปากรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้ และกลับกลายเป็นว่าทางหน่วยงานราชการไม่รับฟังเสียงคนท้องถิ่น ดังนั้น กรมศิลปากร   
จึงท างานตามภารกิจของหน่วยงานให้ครบถ้วน ตอบสนองชุมชนท้องถิ่นเท่าที่ท าได้… (กิตติพันธ์ 
พานสุวรรณ, 2556) 
 

                       …ยังไม่เคยมีการจัดประชุมให้ภาคประชาชนท้องถิ่นร่วมแสดงความคิดเห็น        
เพราะการจัดประชุมในลักษณะนี้ ต้องมีความลงตัวในทางการเงินก่อน ในขณะเดียวกัน แนวคิด
ของชุมชนท้องถิ่นเกาะสีชังกับเจ้าหน้าหน้าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน        
ยิ่งส ารวจความคิดเห็นยิ่งไม่ตรงกัน เพราะชาวบ้านต้องคิดถึงเรื่องการท ามาหากิน หากเปิด
ประชุมสอบถามความคิดเห็น ชาวบ้าน ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาตอบ และไม่ใส่ใจที่จะตอบ และ
อาจเกิดการแตกแยกทางความคิดเป็น 2 กลุ่ม… (สันติ ฉันทวิลาสวงศ์, 2557)  
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 จากการสัมภาษณ์ ภาคภาคีท้องถิ่น พบว่า ภาคภาคีท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น-รับฟังความคิดเห็น ขณะเดียวกัน ต้องการให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ภาคภาคี
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมภายในเขตพระ
จุฑาธุชราชฐาน เพราะมีความคิดเห็นว่า พระจุฑาธุชราชฐาน เป็นมรดกวัฒนธรรมของทุกคน และคน
ท้องถิ่นเกาะสีชังเกาะสีชังมีความผูกพันกับพระจุฑาธุชราชฐาน แต่กลับถูกกีดกันจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากร 
 ดังที่ สหัส ถนอมศิริ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์      
ในประเด็นการขาดรับฟังความคิดเห็นภาคภาคีท้องถิ่นอย่างตรงไปตรงว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สอดคล้องกับ มานัส หมื่นแสน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านสะพานคู่โครงสร้าง
การ อ าเภอเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการขาดรับฟังความคิดเห็นภาคภาคีท้องถิ่นอย่างน่าใจว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                        …ชุมชนท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมด้วย เพราะพระจุฑาธุชราชฐานเป็นโบราณสถาน 
ที่ถือเป็นมรดกวัฒนธรรม และพื้นที่ตรงนี้ เป็นของคนท้องถิ่นเกาะสีชังทุกคนมีความผูกพัน
เช่นเดียวกันกับหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ควรเปิดใจ เปิดโอกาสให้ชุมชน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม แล้วจัดให้มีการแสดงความคิดเห็น ต้องพูดคุยกันให้เป็นประโยชน์          
ตนไม่ได้ไปก้าวก่ายในเร่ืองอ านาจหน้าที่… (สหสั ถนอมศิริ, 2556) 
 

                     …คนท้องถิ่น ไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพราะว่าหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์
พระจุฑาธุชราชฐาน ปรึกษากับทางกรมศิลปากรโดยตรง เพราะพระจุฑาธุชราชฐาน            
เป็นโบราณสถาน ถ้าหน่วยงานผู้มีส่วนเก่ียวข้องเปิดใจ เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น ถือเป็นเรื่องดี เพราะบางคนมีความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ที่นี้พอเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นแล้ว หน่วยงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าเอาข้อเสนอแนะไปปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมได้มากน้อยเพียงใด ตนเกรงว่าเสนอแนะไปแล้วจะเป็นการพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสีย 
ต าลึงทองเปล่าประโยชน์ … (มานัส หม่ืนแสน, 2557)  
 

                       …จริงๆ แล้ว เทศบาลต าบลเกาะสีชังไม่ได้มีส่วนร่วมจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐานแต่อย่างใด ดังนั้น ตนจึงมีความคิดเห็นว่าควรให้ทุกภาคส่วน
ต่างๆ บนเกาะสีชัง ได้เข้ามามีส่วนร่วมพูดคุยกัน เพื่อทิศทางการบริการจัดการ และร่วมมือกัน
อย่างไร ช่วยกันอย่างไร วางทิศทางการด าเนินงานต่อไปในอนาคตอย่างไร แบบนี้คาดว่า
บรรยากาศการท างานน่าจะดีขึ้น...(สหัส ถนอมศิร,ิ 2556) 
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 เช่นเดียวกันกับ ช านาญ มีกะจิตร์ สารวัตรปราบปราม สถานีต ารวจอ าเภอเกาะ       
สีชังได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการขาดรับฟังความคิดเห็นภาคภาคีท้องถิ่นอย่างน่าใจว่า: 
 
 
 

 
 
 
 
 5.3 ความขัดแย้งด้านความคิดเห็นของภาคภาคีระดับบุคคลที่มีทัศนคติไม่ตรงกัน   
 ดังที่ สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้
สัมภาษณ์ในประเด็น ความขัดแย้งด้านความคิดเห็นของภาคภาคีระดับบุคคลที่มีทัศนคติไม่ตรงกัน 
อย่างตรงไปตรงมาว่า:   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 วันดี รักชาติ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้ให้สัมภาษณ์         
ในประเด็น ความขัดแย้งด้านความคิดเห็นของภาคภาคีระดับบุคคลที่มีทัศนะคติไม่ตรงกัน อย่างตรงไป        
ตรงมาว่า:   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     …ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในลักษณะการมี      
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพราะการบริการจัดการของหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุช 
ราชฐานด าเนินการโดยไม่ได้ขอความคิดเห็นจากกรรมการ ชุมชน ข้าราชการ หรือไม่ได้         
ตั้งบุคคลใดเป็นคณะกรรมการ ดังนั้น จึงควรจัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะ การประชุม       
การขอมติ คุยกันว่ามีการพัฒนาส่วนไหน เหมาะสมไหม? ดีไหม?… (ช านาญ มีกะจิตร์, 2557)  
 

                       …เทศบาลต าบลเกาะสีชังต้องการมีส่วนร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
ตนไม่ได้ปฏิเสธ เพียงแต่มุมมองความคิดไม่ตรงกัน หากมีเค้าโครงขอบเขตที่พอดีๆ จริงๆ แล้ว 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการเองได้ และต้องจัดการอีกหลายเรื่องถึงจุดที่ดีสมบูรณ์ 
ทั้งนี้ เทศบาลต าบลเกาะสีชังมักมองถึงแต่ประเด็นการพัฒนา ประกอบกับมีเรื่องการเมืองเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งแตกต่างจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสิ้นเชิง เทศบาลต าบลเกาะสีชังถือว่า
เป็นประเด็นปัญหาในแง่ของแนวคิดไม่ตรงกัน... (สันติ ฉันทวิลาสวงศ์, 2556) 

                      …กรณีขัดแย้งทางความคิด มาจากนายกเทศมนตรีต าบลเกาะสีชัง บอกให้ตน
รับฟังความคิดเห็นและปฏิบัติตามค าสั่งของนายกเทศมลตรีต าบลเกาะสีชัง  แต่ตนไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง เป็นธรรมดาที่นายกเทศมนตรีไม่ชอบตน เพราะตนเป็นเจ้าหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต้องรับฟัง ค าสั่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น และอีกอย่าง คือ ภารกิจ
งานของตน มีหน้าที่ดูแลพระจุฑาธุชราชฐานเท่านั้น ในส่วนทางเทศบาลต าบลเกาะสีชัง
ต้องการเข้ามาด าเนินการทุกอย่าง ดังนั้น ตนจึงมองว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ถูก ต้อง นี้คือสิ่งที่
นายกเทศมนตรีไม่พอใจ เพราะเทศบาลต าบลเกาะสีชัง ไม่สามารถด าเนินการอะไรได้ ...        
(วันดี รักชาติ, 2556) 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



307 
 

 จากการสัมภาษณ์ ภาคภาคีระดับท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่ได้วิภาควิจารณ์
สอดคล้องกัน ในท านองที่ว่า มีขัดแย้งด้านความคิดเห็นของภาคภาคีระดับบุคคลที่มีทัศนคติ                 
ไม่ตรงกัน  
 ดังที่ ยุทธ ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาลต าบลเกาะสีชัง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็น 
ความขัดแย้งด้านความคิดเห็นของภาคภาคีระดับบุคคลที่มีทัศนะคติไม่ตรงกัน อย่างตรงไปตรงมาว่า:   
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.4 ขาดความร่วมมือจากภาคภาคีท้องถิ่น  
 ดังที่ วันดี รักชาติ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ได้ให้สัมภาษณ์
ในประเด็นขาดความร่วมมือจากภาคภาคีท้องถิ่นแบบเปิดใจว่า:  
 
 
 
 
 
 
 สอดคล้องกับ ปราการ ฉายอรุณ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ในฐานะพนักงานระดับ
ปฏิบัติงานของพระจุฑาธุชราชฐาน ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นขาดความร่วมมือจากภาคภาคีท้องถิ่น
แบบเปิดใจว่า:  
 
 
 
 
 
 

 จากการสัมภาษณ์ ภาคภาคีระดับท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นใน
เชิงวิพากษว์ิจารณ์สอดคล้องกันกับข้างที่ว่า คนท้องถิ่นเกาะสีชัง มักไม่เข้าร่วมกิจกรรมการ และไม่ให้ความ
ร่วมมือใดๆ กับหน่วยงานภาครัฐฯ เพราะมุ่งต้องท ามาหากิน และมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน หากไม่ได้รับ
ผลประโยชน์คนท้องถิ่นเกาะสีชัง จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ  

                        …จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมศิลปากรบริหารจัดการพระจุฑาธุช      
ราชฐานเองทุกอย่าง โดยไม่ให้ความส าคัญกับภาคส่วนต่างๆ แม้แต่น้อย เทศบาลต าบลเกาะ             
สีชังไม่ได้มีส่วนร่วมกับพระจุฑาธุชราชฐาน เพราะมีปัญหาระหว่างตัวบุคคล โดยเฉพาะหัวหน้า
งานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ไม่เปิดโอกาสให้เทศบาลต าบลเกาะสีชังได้มีส่วนร่วม             
ซึ่งเป็นปัญหากับตัวบุคคล เป็นเร่ืองทัศนคติที่ไม่ตรงกัน ดังนั้น การด าเนินงานต่างๆ ภายในเขต
พระจุฑาธุชราชฐานทางเทศบาลต าบลเกาะสีชังไม่ได้มีส่วนร่วม... (ยุทธ ธนเศรษฐ, 2556) 

                          …การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเป็นไปได้ยาก เพราะชุมชนท้องถิ่นไม่มี
ผลประโยชน์ จึงไม่มีใครอยากทุ่มเทเพื่อพระจุฑาธุชราชฐาน โดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทน           
ในขณะเดียวกัน คนท้องถิ่นก็ต่างประกอบอาชีพท ามาหากิน จึงไม่ได้สนใจว่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและกรมศิลปากรด าเนินการอะไรกับพระจุฑาธุชราชฐาน… (ปราการ ฉายอรุณ, 2557) 

                     …คนท้องถิ่นเกาะสีชัง ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ หากไม่ได้รับผลประโยชน์จะนิ่ง
เฉยมาก ไม่ยุ่งเก่ียว ไม่ให้ความร่วมมืออะไรทั้งสิ้น ส่วนใหญ่คนท้องถิ่นเกาะสีชังเห็นประโยชน์
ส่วนตนเป็นหลัก ทั้งๆ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ฟรีทุกอย่าง การด าเนินงานใดๆ ก็แล้วแต่ 
ต้องขอร้อง ขอความร่วมมือ เช่น จัดกิจกรรมวันก่อตั้งพระจุฑาธุชราชฐาน ทั้งๆที่ทุกคนบน
เกาะสีชังควรตระหนักถึงเสด็จพ่อ ร.5 แต่กลับไม่ให้ความร่วมมือ... (วันดี รักชาติ, 2557) 
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 ดังที่ รุ่งโรจน์ สุวรรณศรี ตัวแทนคนท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกาะ  
สีชัง ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นขาดความร่วมมือจากภาคภาคีท้องถิ่นแบบตรงไปตรงมาว่า: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        …คนที่ท้องถิ่นเกาะสีชัง ไม่เหมือนกับคนท้องถิ่นอื่นๆ หากขอความร่วมมือ    
มักไม่ค่อยให้ความร่วมมือ คนที่เกาะสีชังแปลกอย่างหนึ่ง เช่น ตนท างานที่เทศบาลต าบลเกาะ        
สีชัง แล้วได้ขอความมือจากชุมชน ปรากฏว่า ไม่ให้ความร่วมมือใดๆ ไม่อยากพูดไม่อยากตอบ 
แม้แต่คนบ้านเดียวกัน คนที่เกาะสีชังแปลกๆ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ มุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตน 
ดังนั้น การให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก... (รุ่งโรจน์ สุวรรณศรี, 2557) 
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